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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τακτική
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 2η
(Τηλεδιάσκεψη)
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 14 η ς Σεπτεμβρίου 2020
Ημέ ρα Δευτέ ρα και Ώρα 19:00

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΚΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ,
ΞΥΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ,
ΣΩΜΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,
ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΑ,
ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΑΚΗ
ΦΑΝΗ,
Ρ ΑΣΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΧΩΡΑΦΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΑΤΣΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΟΔΑΤΣΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ,
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ
ΙΟΥΛΙΑ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΠΟ ΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΣΧΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΠΑΝΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ,
ΠΑΝΤΕΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΠΙΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΣΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ,
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 5 5
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 51
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 4

ΕΥΓΕΝΙΑ,
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη ΔΕ .
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης
2019. Προϋπολογισμού 2020 ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Εκλογή μελών Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου.
Κατάρτιση πίνακα εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Πλαίσιο και Πρόγραμμα Δράσης – Μόνιμες Επιτροπές
ΤΕΕ/ΤΑΚ 2020-2024.
Εξίσωση αποφοίτων κολεγίων με τους αποφοίτους
Πανεπιστημίων.
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Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

--------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφοι να ξεκινήσουμ ε.
Σας καλωσορίζουμε, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας
σας καλωσορίζει στην πολύπαθη 2 η συνεδρίαση της, μετά από
δύο ακυρώσεις καταφέραμε να συνεδριάσουμε έστω και με
αυτό τον τρόπο, ένας διαφορετικός τρόπος μη συνηθισμένος.
Ως
τώρα
έχουμε
σχεδόν
απόλυτη
παρουσία,
απουσιάζουμε, έχουν πει ότι θα μπουν λίγο αργότερα ο
συνάδελφος ο Ρασούλης και δεν είναι συνδεδεμένοι οι Κα
Ελένη Μαμουλάκη, ο Παύλος Βαρδουλάκης, η Ευγενία
Ανδριοπούλου και η Χατζάκη η Μαρία και ο Κατσιδονιωτάκης ο
Κωνσταντίνος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα και προσπαθεί να
επιλυθεί.
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ:
συνδεδεμένη.

Συγγνώμη δεν ξέρω αν με ακούτε αλλά είμαι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Είστε;
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ: Μαμουλάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
παρόντες.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :

Εντάξει

είσαστε

στους

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ: Εντάξει ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Άρα, πάμε πάλι μια σειρά
απόντες, Βαρδουλάκης, Ανδριοπούλου, Χατζάκη, Ρασούλης
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που θα μπει αργότερα και Κατσιδονιωτάκης που προσπαθεί να
μπει.
Ξεκινάει η διαδικασία.
Όπως σας είπα δύο φορές ακυρώθηκε η συνεδρίαση για
γνωστούς λόγους, η μία ήτανε λόγω του θανάτου συναδέλφου
την παραμονή και η άλλη ήτανε με την έναρξη των μέτρων του
κορωνοϊού που δεν μπορούσαμε να συνεδριάσουμε.
Έχουμε περάσει καταρχήν στο 1 ο θέμα που είναι οι
ανακοινώσεις του Προεδρείου.
Έγινε σε όλο αυτό το μεσοδι άστημα από Απρίλη μέχρι
σήμερα αρκετή μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να
βρούμε χώρο να συνεδριάσουμε. Το τμήμα προσπάθησε σε
διάφορες αίθουσες εκτός της δικής μας η οποία δεν τηρούσε
ποτέ τις προδιαγραφές σε όλη τη διάρκεια αυτή την έκτακτων
μέτρων. Χαρακτηριστική ήτανε η ΔΕΠΑΝΑΛ, η προσπάθεια στη
ΔΕΠΑΝΑΛ, η οποία όμως το αμφιθέατρο δεν μας το έδωσε και
η άλλη μεγάλη προσπάθεια που παραλίγο να ευοδωθεί, που η
μεσολάβηση του συνάδελφου του Μπάμπη Κουτρούλη,
βρέθηκε μία αίθουσα αρχικά στα ΤΕΙ, στο ΕΛΜΕΠΑ , δεν ξέρω
τώρα πώς να το πω και συγγνώμη για το ΤΕΙ, βρέθηκε μία
αίθουσα στο ΕΛΜΕΠΑ και πάνω που ήτανε να οριστεί η
συνεδρίαση, το τεχνικό τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ αποφάσισε ότι
αμφιθέατρο των 180 και σωστά φαντάζομαι, δεν μπορεί να
δοθεί για πάνω από 35 άτομα. Ά ρα μείναμε πάλι χωρίς
αίθουσα.
Μετά μεσολάβησαν οι διακοπές και είχαμε συνεννοηθεί
με τις παρατάξεις ότι με τη λήξη των διακοπών θα κάναμε τη
συνεδρίαση το πρώτο 10 ήμερο του Σεπτεμβρίου, είναι σήμερα
14. Ξεκινάμε με μία διαδικασία πρωτόγνωρη για όλους μα ς,
δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε μία
διαδικασία τόσο μεγάλη με τηλεδιάσκεψη. Εύχομαι να πάει
καλά, θα το δούμε, στο χέρι μας είναι να προχωρήσει όσο το
δυνατόν καλύτερα γίνεται.
Επιλέχθηκε από το Προεδρείο για λόγους ανάγκης η
παρουσία μας στο κτήριο του ΤΕΕ για την τεχνογνωσία και την
εξυπηρέτηση και μας την παρέχει η υπηρεσία του ΤΕΕ, η
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οποία έχει δουλέψει πάρα – πάρα πολύ οι υπηρεσιακοί
παράγοντες για να γίνει αυτή η διαδικασία./
Επιλέχθηκε λοιπόν να είναι παρόν το Προεδρείο εδώ και
μετά από κάποιες συνεννοήσεις με παρατάξεις να είναι και
μέλη των παρατάξεων συν τρεις αντιπρόσωποι για την
διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας που θα γίνει για τη
νομαρχιακή επιτροπή Λασιθίου.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
Θα παρακαλούσαμε όλους να έχουνε κλειστό το
μικρόφωνο, στην περίπτωση που ζητάνε για οποιοδήποτε λόγο
το λόγο να λειτουργεί η διαδικασία του raise hand για όσους
δεν μπορούνε, δεν ξέρω δοκιμάστε τον υπολογιστή να δείτε
πως γίνεται αυτή η διαδικασία, σας το έχουνε πει τα παιδιά
από το ΤΕΕ. Και άλλος ένας τρόπος ίσως που θα τον δούμε αν
επικοινωνεί για να λειτουργήσετε με το Προεδρείο, είναι το
chat που έχει πάλι επίσης σαν υπηρεσία η εφαρμογή η
Presence.
Τώρα θα προχωρήσουμε, όταν έρθει η ώρα για τις
διαδικασίες της εκ λογικές, που εκλογικές διαδικασίες θα
έχουμε κάθε φορά που είναι να ψηφιστεί ένα θέμα, αυτή είναι
απλή, θα λειτουργεί μέσω του…, θα ζητείτε η επικύρωση ή όχι
πάλι του raise hand της εφαρμογής και όπου υπάρχουν
παραπάνω άτομα σε έναν υπολογιστή θα γίνεται ε ιδική
επίκληση των επιπλέον ατόμων, στην περίπτωση των τριών
ατόμων που είναι μαζί, που έχουνε μπει .
Στη μυστική ψηφοφορία θα σας γίνει την ώρα που θα
προετοιμάζεται η διαδικασία, θα σας γίνει ενημέρωση από τον
συνάδελφο τον Στρατήγη, ο οποίος έχει και τη ν τεχνική
υποστήριξη και έχει αναλάβει μαζί με την υπηρεσία του ΤΕΕ
την όλη διαδικασία. Χαιρετίζουμε τον κ. Κατσιδονιωτάκη
νομίζω; Κ. Κατσιδονιωτάκη αν μπορείτε να μιλήσετε να σας
τσεκάρουμε.
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ: Με ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι εντάξει.
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ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ: ΟΚ γεια σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Γεια σας.
Στη μυστική ψηφοφορία λοιπόν θα σας…, γεια σου
Γιάννη και ο κ. Ρασούλης άρα λείπουνε πολύ λίγοι πια.
Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω προτού προχωρήσουμε
στα επόμενα θέματα, θα ήθελ α να ευχαριστήσω προσωπικά
όλη την υπηρεσία. Αυτό που έχει κάνει αυτή την περίοδο για
το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και για την Αντιπροσωπεία
το θεωρώ παραπάνω από ό,τι όφειλε να κάνει και αυτό
τουλάχιστον εγώ προσωπικά το αναγνωρίζω.
Δεν ξέρω αν θέλετε πάνω στις ανακοινώσεις του
Προεδρείου, αν θέλουν οι δύο συνάδελφοι του Προεδρείου
πρώτα από όλα να συμπληρώσουνε κάτι. Υπάρχει κάποια…,
δεν θέλουνε, υπάρχει κάποια γνώμη που θέλετε να εκφέρετε,
κάποια παρέμβαση αυτή τη στιγμή ή θα περάσουμε στο
δεύτερο θέμα;
Ο κ. Ρασούλης και ο κ. Κατσιδονιωτάκης να κλείσουν το
μικρόφωνο άμα γίνεται.
Υποθέτω λοιπόν ότι δεν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί.
Οπότε περνάμε στο 2 ο θέμα, το 2 ο θέμα…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μισό λεπτό, ποιο είναι το 1 ο ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 1 ο ήτανε οι ανακοινώσεις
του Προεδρείου, της Αντιπροσωπείας.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Α εντάξει, υπήρχε καμιά ανακοίνωση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ειρήνη δεν ακούγεσαι καλά.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Λέω έγινε κάποια ανακοίνωση από εσένα; Δεν
ακούω καλά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι μεγάλη, τα παιδιά δεν
ακούσανε πάνω κανένας;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι ενημέρωση, ήτανε σε σχέση με τη διαδικασία
κτλ, δεν έγινε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αυτό, όχι δεν έγινε άλλη
ανακοίνωση και λέω αν θέλετε να τοποθετηθείτε σε κάτι για τη
δράση του Προεδρείου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παιδιά προχωράμε.
Προχωράμε λοιπόν στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρόεδρε συγγνώμη, συγγνώμη, δεν μας είπες
εδώ για τη διαδικασία πως θα μιλάμε. Θα σηκώνουμε χέρι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ακούγατε.

Τα είπα, προφανώς δεν

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Τα είπες, δεν ήμασταν συνδεμένοι εμείς, δεν
ήμασταν συνδεμένοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι
ξεκινήσει εδώ και δύο λεπτά.
Να ξανακάνω την ενημέρωση;

ήσασταν,

τώρα

έχω

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Δεν ακούσαμε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ξανακάνω την ενημέρωση
παιδιά;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Κάτι συγκεκριμένο ρώτησα αλλά εντάξει άμα θες
ξανακάνε την.
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ΜΕΛΟΣ: Γιάννη να πω κάτι; Δεν την κατάλαβα ούτε κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να το ξαναπώ, λοιπόν η
διαδικασία.
Ακολουθείται κανονικά η διαδικασία της Αντιπροσωπείας,
δηλαδή καλείται ο εισηγητής κάνει την εισήγηση είτε αυτός είτε
συμπληρώνεται μετά αν
υπάρχει δεύτερος εισηγητής ή
οποιοδήποτε άλλο θέμα, γίνονται μετά οι διευκρινιστικές
ερωτήσεις, απάντηση του εισηγητή και τοποθετήσεις από τις
παρατάξεις κι από μέλη.
Η διαδικασία για να ζητηθεί ο λόγος είπαμε ότι θα είναι
είτε του raise hand της διαδικασίας που έχει η πλατφόρμα του
e-Presence είτε μέσω του chat. Προτιμότερο είναι να
δουλέψουμε με το raise hand που θα μπορούμε να το
βλέπουμε γιατί είμαστε τέσσερα άτομα εδώ για να
παρακολουθούμε αυτό.
ΛΥΔΑΚΗ: Συγγνώμη Γιάννη…
Το raise hand εμένα μου το είχαν δείξει, αλλά τώρα δεν
το βρίσκω πια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όποιος έχει πρόβλημα και
για αυτά τα δύο να συνεννοηθεί με την Κα Κουρ ουπάκη έχει
ανοιχτό υπολογιστ ή, μιλήστε με το Chat με την Ειρήνη. Για να
προχωρήσουμε τη διαδικασία δεν γίνεται τώρα να το λύσουμε
όλοι μαζί.
Προχωράμε, κλείνει το 1 ο θέμα.
ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Προχωράμε στο 2 ο θέμα,
Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Συγγνώμη Πρόεδρε, αυτό που ρώτησα δεν μου
απάντησες όμως νομίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιο;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πώς ζητάμε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ρε εσύ Κώστα τώρα το είπα,
με το raise hand και σε περίπτωση που το προτιμούμε εδώ
γιατί είμαστε τέσσερα άτομα να παρακολουθούμε την οθόνη,
το είπα είναι η Τρίτη φορά που το λέω ή αν υπάρχει θέμα με
το chat του e-Presence να μας στέλνετε ένα μήνυμα και θα
μπορούμε να το βλέπουμε να το αξιολογούμε. Είμαστε τα τρία
άτομα του Προεδρείου και κοιτάμε αυτό το πράγμα μαζί με την
Κα Κουρουπάκη.
Εντάξει είναι κατανοητό; Κώστα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, τα ακούμε διπλά και
έχει…, εντάξει έκλεισε ο ένας υπολογιστή ς τώρα γιατί υπήρχε
πρόβλημα καθυστέρησης και τα ακούγαμε διπλά και δεν
καταλαβαίναμε τι έλεγες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν επαναλαμβάνω αλλά
να λήξει το θέμα.
Ο λόγος θα ζητείται με το raise hand, είμαστε τέσσερις
εδώ για να παρακολουθούμε αυτό. Σ ε περίπτωση βέβαια που
υπάρχει κάποιο θέμα μπορούμε να χρησιμοποιούμε το chat
του e-Presence και υπάρχουν και μέλη των παρατάξεων εδώ
που αν κάτι μας έχει διαφύγει εμάς μπορούν να μας
ειδοποιήσουνε.
Έκλεισε το θέμα, σας παρακαλώ να μην το διαιωνίζουμε
γιατί πρέπει να προχωρήσουμε λίγο.
Απλά αναφέρω ότι την παρουσία και του Προέδρου, του
ως τώρα Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του κ.
Κλάδου, ο οποίος είναι κάτω και θα του ζητήσουμε όταν έρθει
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η ώρα της συζήτησης του θέματος να τοποθετηθεί και αυτός
εάν έχει τη διάθεση ως περισσότερος γνώστης.
Προχωράμε λοιπόν με το 2 ο θέμα.
Είναι η ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας
Επιτροπής.
Σας έχουν σταλεί οι εισηγήσεις σήμερα σταλθήκανε,
στάλθηκαν οι εισηγήσεις. Θεωρητικά φαντάζομαι ότι την
εισήγηση θα την κάνει ο Πρόεδρος της Διοικούσας; Τη βασική
εισήγηση; Μιχάλη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι βεβαίως Πρόεδρε όπως πάντα
και στη συνέχεια όλα τα μέλη της Διοικούσας να
τοποθετηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα επί
της διαδικασίας.
Λοιπόν ξεκινάει ο Πρόεδρος, ο Μιχάλης ο Χωραφάς. Θα
αναφέρω κάθε φορά όταν παίρνει κάποιος το λόγο, το όνομα
γιατί η συζήτηση ηχογραφείται , έτσι ώστε να ξέρει αυτός που
κάνει την απομαγνητοφώνηση ποιος μιλάει.
Ξεκινάει ο συνάδελφος ο Πρόεδρος της Διοικούσα ς κ.
Χωραφάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ευχαριστώ Πρόεδρε.
Δεν ξέρω αν η Ειρήνη που έχει σηκώσει το χεράκι ήθελε
πριν μιλήσω κάτι να ρωτήσει, αλλιώς μπορώ να ξεκινήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ειρήνη; Είναι για το 2 ο θέμα;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ήθελα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν σε ακούμε Ειρήνη, δεν
σε ακούμε, μπορείς να πας στον υπολογιστή του Κώστα;
Ειρήνη δεν σε ακούει κανένας, αν μπορείς να πας σε κάποιον
άλλο υπολογιστή από εκεί πάνω να ακουστεί και να
καταγραφεί.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ο Κώστας ακούγεται; Ο Αντώνης
ακούγεται;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι τώρα σε ακούμε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Τώρα με ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία.
Ήθελα να πω για το πρώτο θέμα, αλλά δεν πειράζει θα τα
πω όλα στο δεύτερο, ας προχωρήσο υμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ΟΚ, άρα προχωράει ο
συνάδελφος ο Χωραφάς την εισήγηση για τη δράση της
Διοικούσας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :
Αγαπητές
και
αγαπητοί
συνάδελφοι, χαίρομαι πραγματικά που σας ξαναβλέπω, που
σμίγουμε έστω και με αυτόν τον παράξενο τ ρόπο. Τώρα
βέβαια αυτή την εποχή πλέον θα σταματήσουμε να το λέμε
παράξενο, μάλλον προς το παρόν και για το επόμενο διάστημα
θα συμβιβαστούμε με αυτό.
Να χαιρετίσω πιο θερμά αυτούς που έχω καιρό να δω,
δεδομένου ότι τουλάχιστον με τους φίλους της Διοικούσ ας
βρισκόμαστε τακτικά. Είναι η πρώτη φορά που λειτουργούμε
έτσι παράξενα, διαφορετικά, προσπαθούμε το ΤΕΕ/ΤΑΚ να
εκπληρώσει το ρόλο του μέσα από συνθήκες πρωτόγνωρες.
Παρόλα αυτά προσπαθούμε σκληρά, προσπαθούμε όλοι, όταν
λέω όλοι εννοώ όλοι οι εκλεγμένοι της Διοικούσας, εννοώ το
προσωπικό, όλοι οι συνεργάτες του τμήματος. Ειδική αναφορά
θέλω να κάνω στο Μανώλη το Στρατήγη και τον Κίμωνα τον
Γερογιαννάκη, την ομάδα υποστήριξης του έργου της
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Διοικούσας που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Και να
προχωρήσουμε στην ενημέρωση σας.
Πραγματικά δεν θέλω να αναφερθώ σε ένα προς ένα τα
ζητήματα που έχουν γίνει, προσπαθώ μέσα από τις αναρτήσεις
στην ιστοσελίδα μας και τα mail που λαμβάνεται και το news
letter να έχετε μία διαρκή ενημέρωση. Μάλιστα συνάδελφοι με
έχουν κατηγορήσει για υπερβολική έτσι πληροφόρηση.
Προσπαθούμε όσο γίνεται να στέλνουμε έτσι τα ουσιαστικά,
αυτά που κρίνουμε ότι έχουν νόημα για όλους σας. Ως αριθμό
και μόνο να το αναφέρω έχουμε κάνει 67 ενημερωτικές
αναρτήσεις στο site του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αλλά νομί ζω ή τουλάχιστον
ελπίζω ότι όλοι σας λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας e-mail. Αν
κάποιος δεν το λαμβάνει παρακαλώ να εγγραφεί, γιατί ενίοτε
συναντώ και συναδέλφους που δεν τα λαμβάνουν.
Να ξεκινήσω λοιπόν να αναφερθώ στο ότι ξεκινήσαμε να
κάνουμε συναντήσεις στην προ κορωνοϊού εποχή με τον
Περιφερειάρχη, με τον Βουλευτή τον κ. Αυγενάκη, τον
Υφυπουργό συγγνώμη τον κ. Αυγενάκη, τους Βουλευτές
Ηρακλείου. Θεωρώ ότι είδαν τον τρόπο που τοποθετούμαστε
πάνω στα ζητήματα, είδαν την πληρότητα με την οποία
αναφερόμαστε στα θέματα που ταλανίζουν τόσο τον κλάδο όσο
και τον τόπο και ειδικά έπειτα από την πρόσφατη
τηλεδιάσκεψη όπου έδωσαν όλοι το παρόν για το θέμα του
νομοσχεδίου του εκσυγχρονισμού της χωροταξικής και
πολεοδομικής νομοθεσίας, νομίζω ότι πραγματικά είμαστε
συντονισμένοι και τους έχουμε δίπλα μας για συνεργασία σε
όλα τα επίπεδα. Συχνά μάλιστα έχει και στο Κοινοβούλιο
μεταφερθεί μέσω ερωτήσεων η θέση και οι απόψεις του
ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Την ίδια συνεργασία έχουμε αναπτύξει και με την
Περιφέρεια σε ικανοποιητικό επίπεδο . Πέρα από την πρώτη
την εθιμοτυπική συνάντηση με τα μέλη της Διοικούσας, είχαμε
πρόσφατα μια συνάντηση μου, όπου ο Περιφερειάρχης
τοποθετήθηκε υπέρ των θέσεων μας σχετικά με το πρόσφατο
νομοσχέδιο για την χωροταξική νομοθεσία και τις τελευταίες
μέρες είχα μία συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, όπου και
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αυτός τόνισε και ανέδειξε το ζήτημα και αρθρογράφησε επίσης
στην Καθημερινή, βοηθώντας να τονιστούν οι θέσεις μας.
Είμαστε επίσης σε επικοινωνία για το θέμα του
κανονισμού των υπαλλήλων της Περιφέρειας, όπ ου και εκεί
έχουμε τα αιτήματα μας διατυπωμένα ήδη από την
προηγούμενη διοίκηση.
Είχαμε δράσεις όπως η κοπή της πίτας όπου
βραβεύσαμε…, θεωρώ ότι ήτανε μία πολύ πετυχημένη
εκδήλωση όπου βραβεύσαμε όλα τα μέλη μας που έχουν
διατελέσει σε θέσεις Δημάρχων σ τους δύο νομούς. Είχαμε την
παρουσία μου στην κοπή της πίτας των Μηχανικών της
Σητείας και σε διάφορες εκδηλώσεις όπως μία εκδήλωση για
την καινοτομία από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
Ηρακλείου.
Θεωρώ ότι αναδείχθηκαν με επιτυχημένο τρόπο παρά τις
δυσμενείς συνθήκες τα θέματα μας αυτό το διάστημα. Είχαμε
τοποθετήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, τόσο κατά της
εξίσωσης
των
κολεγίων,
αποφοίτων
κολεγίων
τους
διπλωματούχους μηχανικούς. Πρόσφατες επιστολές επίσης
που εναντιωνόμαστε στα ζητήματα που άπτονται καταργήσεις
μαθημάτων σε Επαγγελματικά Λύκεια. Διοργανώσαμε μία
παρουσίαση βιβλίου το διάστημα που είχαμε τη δυνατότητα να
το κάνουμε σχετικά με τη φέρουσα τοιχοποιία. Στέλνουμε
επιστολές για τα διάφορα ζητήματα, η πρώτη εκ των οποίων
ήτανε για το μείζον θέμα του νησιού μας, την πρόοδο των
έργων, των μελετών και έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα την
οποία επικαιροποιήσαμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά
πιστεύουμε ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία, μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματο δοτηθούνε
τμήματα που έχουν ώριμες μελέτες. Συμμετείχαμε σε δράσεις
επίσης του Επιμελητηρίου για συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Θεωρώ ότι τα ζητήματα τα οποία έχουμε καλύψει μέσω
επιστολών για το επαγγελματικό κομμάτι είναι ευρείας
κλίμακας, ασφαλώς έχουμε ακ όμα πάρα πολλά θέματα που δεν
έχουμε προλάβει να θίξουμε και έχουμε σκοπό το προσεχές
διάστημα να δραστηριοποιηθούμε. Ενδεικτικά αναφέρω ότι
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βοηθήσαμε στο να παγώσει η σχεδιαζόμενη αύξηση
αντικειμενικών αξιών λίγο πριν την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Στείλαμε επιστολή και βοηθήσαμε να ανατραπεί σχετικά με τον
ΚΕΝΑΚ η απαιτούμενη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης των
κτηρίων, μειώθηκε κατά μία σε σχέση με αυτή που
σχεδιάζονταν. Στείλαμε μία 17σελιδη επιστολή στο Κεντρικό
Τεχνικό Επιμελητήριο με κρίσιμες παρεμβάσεις που θεωρούμε
ότι απαιτούνται για να βελτιωθεί το σύστημα έκδοσης
οικοδομικών αδειών το e-adeies και είχα πρόσφατη
τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο το Νίκο τον
Παναγιωτόπουλο, όπου αποδέχθηκε τη σοβαρότητα των
προτάσεων μας και θεωρεί δεδομένο ότι πο λλές από αυτές θα
συμπεριληφθούν στην πρώτη αναθεώρηση του συστήματος.
Στη συνέχεια δραστηριοποιηθήκαμε στα θέματα που
αφορούν την ενίσχυση των συναδέλφων λόγω της κρίσης που
προέκυψε από τον κορωνοϊό, στείλαμε αιτήματα μας τόσο στον
Πρόεδρο του ΤΕΕ, πολλ ά από τα οποία συμπεριέλαβε σε
επιστολή του όσο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Ασχοληθήκαμε με ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης και πως
μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα των μηχανικών στον
τομέα της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και συγκεκριμένα
πως μπορεί να αποφευχθεί η παρουσία στον γκισέ της
Εφορίας για την πληρωμή των φορολογικών και στα γραφεία
του ΕΦΚΑ για την προκαταβολή ΙΚΑ, όπως επίσης και για την
απόκτηση κτηματολογικών αποσπασμάτων. Είχα και ένα
τηλέφωνο
με
υπεύθυνο
του
Υπουργείου
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί κάποια άλλα ή
σε αυτά τα επίπεδα, παρόλο που υπάρχει ξεκάθαρα η θετική
διάθεση, ίσως και το γεγονός ότι εμπλέκονται πολλά
συναρμόδια Υπουργεία στα σχετικά αιτήματα. Δυσκολεύει την
προώθησή τους, όμως θα επιμείνουμ ε ώστε να επιτευχθεί και
αυτός ο στόχος.
Αποστείλαμε
επιστολή
υπενθύμισης
προς
τη
συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άμεση
συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και το ΣΥΠΟΘΑ
και λίγο μετά είχαμε την έγκρισή τους. Να πούμε ότι τα
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Συμβούλια Αρχιτεκτονικής λειτουργούν πολύ εύρυθμα και
στους δύο νομούς. Με τα ΣΥΠΟΘΑ θεωρώ ότι πρέπει να
υπάρχει μία βελτίωση, σηκώνει αρκετή βελτίωση ο τομέας
αυτός.
Επίσης να αναφερθούμε στην επιστολή που στείλαμε
στον Περιφερειάρχη ύστερα από εισήγηση του Κώστα τ ου
Μπάκιντα για να μας εντάξει σε 100% επιδοτούμενα
προγράμματα της Περιφέρειας.
Είχα παρουσία σε τηλεδιάσκεψη με όλους τους
Προέδρους των Τεχνικών Επιμελητηρίων, όλης της Ελλάδας.
Μια δραστηριότητα που ελπίζουμε να συνεχιστεί γιατί είναι
πάντα χρήσιμη, π ολύτιμη και μεταφέρει στο κεντρικό ΤΕΕ τις
απόψεις της Περιφέρειας που θεωρούμε ότι χρειάζεται να είναι
πιο κοντά, να μας ακούει πιο συχνά και να κινητοποιείται με
βάση τις ανάγκες, δεδομένου ότι τα περιφερειακά τμήματα
έχουνε πάντα διαφορετικές ανάγκες απ ό το Κεντρικό ΤΕΕ. Εκεί
κάνω και μια προσωπική προσπάθεια, προσωπική, φυσικά
όλοι θα την έκαναν στη θέση μου και ελπίζω να ευοδώσει
μήπως καταφέρουμε να έχουμε κάποια κονδύλια σχετικά με
την βελτίωση της κατάστασης του κτηρίου. Όπως επίσης μια
άλλη προσπάθεια που κάνω και ελπίζω ότι θα ευοδώσει μέσα
στη διάρκεια της θητείας είναι και το να προσθέσουμε ένα
άτομο στο δυναμικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής
Κρήτης. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί πραγματικά
βλέπω ότι υπάρχουν δυνατότητες.
Το έχω αναφέρει πολλάκις και στη Διοικούσα και
δυστυχώς κατά το δυσάρεστο συμβάν της κηδείας του
συναδέλφου του φίλου του Κώστα. Ξέρετε ότι είχαμε αυτή την
τεράστια απώλεια του Κώστα του Χαμηλοθώρη. Πραγματικά
ένα κενό που ό,τι και να λέμε δεν αναπληρώνεται. Είχαμε
συνεργαστεί, είχαμε καλές σχέσεις, ξέρουμε την τεράστια
προσφορά του και πραγματικά τον θυμόμαστε και αναπολούμε
τις στιγμές που έχουμε περάσει μαζί.
Ταυτόχρονα όλο αυτό το διάστημα ορίζουμε μέλη μας σε
επιτροπές, φροντίζουμε να στέλνουμε συναδέλφους σε
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διαγωνισμούς, ώστε παντού να είναι, να υπάρχει η φωνή του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης .
Στο
δεύτερο
τετράμηνο
συνεχίσαμε
την
έντονη
δραστηριοποίησή μας. Θεωρώ κυρίαρχο το ζήτημα το οποίο
τώρα τελευταία έχει προκύψει με το χωροταξικό και
πολεοδομικό νομοσχέδιο, στο οποίο όμως είναι καλό να πούμε
ότι κινητοποιηθήκαμε πολύ πριν βγει. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι
αυτός ο ρόλος μας, πρέπει το Τεχνικό Επιμελητήριο πολλές
φορές να προλαβαίνει τις εξελίξεις, όχι απλά να είναι παρόν
στις εξελίξεις και να τις ακολουθεί, αλλά να τις προλαβαίνει. Κι
έτσι και σε αυτό το ζήτημα στις προσωπικές μου επαφές τόσο
με τον Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη, όσο και στο ταξίδι μου εν
μέσω κορωνοϊού στην Αθήνα στον Γενικό Γραμματέα κ.
Μπακογιάννη, έθιξα όπως σας έχω ενημερώσει το ζή τημα ότι
δεν πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους αλλαγές και απαγορεύσεις
χωρίς να υπάρχει επαρκές μεταβατικό διάστημα.
Αυτό ερμηνεύτηκε και έγινε ας το πούμε έτσι αποδεκτό,
αλλά όχι κοντά στα οποία πιστεύαμε εμείς, μπήκε δηλαδή μια
περίοδος δυο ετών στην κατ οικία για τις παρεκκλίσεις, όμως
κατά την άποψή μας και νομίζω συνολικά την άποψή μας ως
Διοικούσα δεν είναι αρκετό για να θεωρηθεί μεταβατικό στάδιο
και γι’ αυτό έχουνε εναντιωθεί σε αυτό.
Ταυτόχρονα συνεχίσαμε τις επιστολές μας σχετικά με
ποιο τρόπο μπορούν να ενισχυθούν οι μηχανικοί στα θέματα
που άπτονται της κρίσης λόγω του κορωνοϊού. Είχαμε μια
πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη συνάντηση με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του ΟΑΚ και κάποια από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Και πραγματικά οι δηλώσεις του – του
Διευθύνοντα Συμβούλου – μας άφησαν με αρκετή αισιοδοξία
για το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Τεχνικού Επιμελητηρίου
και ΟΑΚ. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα να το δούμε και
έμπρακτα, ελπίζοντας και με εποικοδομητικές ανακοινώσεις
από την πλευρά τους, μιας και έχει επιφορτιστεί ο ΟΑΚ με
σημαντικές μελέτες στην Κρήτη, που ελπίζουμε ότι πραγματικά
θα καταφέρουν αυτό το διάστημα να χρηματοδοτηθούν και να
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προχωρήσουμε στην υλοποίηση έργων πολύ κρίσιμων για το
Νομό μας.
Είχαμε όπως πιθανόν να έχετε ενημερωθεί, δράσ η και
στον τομέα του Κτηματολογίου, τόσο όσον αφορά την
οικονομική μας συμβολή, ώστε να στελεχωθεί με δικηγόρους
που θα εξυπηρετούν τους νομικούς, τους πολίτες, αλλά και
τους μηχανικούς στο κτηματολογικό γραφείο, λόγω των
μεγάλων καθυστερήσεων και των επιπ λοκών που υπήρχαν
στην εξυπηρέτηση του κόσμου. Ελπίζω ότι πράγματι αυτή η
δράση έχει αποδώσει.
Στη συνέχεια μπορώ να αναφερθώ σε άλλες επιστολές
τόσο όσο προς τον Περιφερειάρχη έπειτα από εισήγηση του
Γιάννη του Κλάδου για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ και το κατά πόσο θα μπορούσαν να ενταχθούν όσοι
δεν
εγκρίθηκαν
στο
προηγούμενο
πρόγραμμα.
Ο
Περιφερειάρχης έδειξε τη διάθεση και εγγράφως, δεδομένου
ότι λάβαμε την απάντησή του να διαθέσει κονδύλια. Από το
Υπουργείο καθώς συνεχίσαμε να κυνηγούμε το θέμα , φτάσαμε
στο Υπουργείο όπου η απάντηση ήταν αρνητική όπως ήδη
έχετε ενημερωθεί, ότι δυστυχώς το πρόγραμμα το παλιό
κλείνει και ότι το καινούριο ανοίγει με ευνοϊκότερους όρους.
Ελπίζαμε πραγματικά να μπορούσαν να είχαν ενταχθεί και οι
παλιές υποθέσεις, κάτ ι τέτοιο δεν έγινε εφικτό.
Επίσης μιας και αναφέρθηκα στο Γιάννη τον Κλάδο,
έκανε μία εισήγηση για την παράταση των τετραγωνικών
μέτρων και πράγματι δόθηκε μία παράταση. Όπως γνωρίζετε
έπειτα από την επιστολή μας στον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο.
Κρίνουμε ότι ούτε και αυτή τη φορά είναι επαρκής, κατανοούμε
ότι δίνονται και ξαναδίνονται παρατάσεις και κάποιος που δεν
ασχολείται επαγγελματικά με αυτό το ζήτημα που δεν κάνει με
απλά λόγια αυτή τη δουλειά, μπορεί να νομίζει ότι έχουν δοθεί
πολλές, όμως εμείς ως μηχ ανικοί πραγματικά που βιώνουμε
μια καθημερινότητα με προθεσμίες Κτηματολογίου, προθεσμίες
αυθαιρέτων, προθεσμίες τετραγωνικών, είμαστε απίστευτα
επιβαρυμένοι και γι’ αυτό θα ζητήσουμε και το προσεχές
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διάστημα μέχρι τις 20 του μήνα κι άλλη παράταση και στο θέμα
των αυθαιρέτων και στο θέμα των τετραγωνικών.
Πραγματικά ήδη πιθανόν να έχετε δει και τις σχετικές
επιστολές του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
του κ. Στασινού που ζητούν να πάνε οι ημερομηνίες έως το
τέλος του χρόνου, αλλά και αρθρογρα φία του που ζητά
ουσιαστικά να δώσουν το χώρο και το χρόνο στους μηχανικούς
να δουλέψουν με αξιοπρέπεια.
Να αναφερθώ σε μία επόμενη επιστολή μας από
εισήγηση του Κώστα του Μπάκιντα για να πληρωθούν τα ΚΕΚ
σε αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε η επιμόρφωση τ ων
μηχανικών που θεωρούμε ότι δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά
όσον αφορά την επιμόρφωση στον τομέα των συναδέλφων
μας. Μόνο επιμόρφωση που δεν θεωρούμε ότι λήφθηκε από
αυτή τη διαδικασία.
Συνεχίζοντας τις προσωπικές μου επαφές να αναφέρω
ότι επιδίωξα και πέτυ χα συνάντηση με τον Υπουργό
Ανάπτυξης τον κ. Γεωργιάδη, όπου ανέφερα θέματα ανάπτυξης
του τόπου, αλλά και ανάγκες του κλάδου και των συναδέλφων,
ελπίζοντας στη βοήθεια του. Έθιξα μάλιστα κι ένα ζήτημα,
αξίζει να το αναφέρω παρόλο που δεν τα έχω γράψει στο news
letter και δεν έχω φέρει ακόμα και τη σχετική εισήγηση, που
ελπίζω ότι αρχές Οκτώβρη θα καταθέσω στη Διοικούσα. Ότι
για να υπάρχει ανάπτυξη και ανάπτυξη όπως καλά γνωρίζετε
υλοποιείται μέσω των μηχανικών, απαιτείται πέρα των άλλων
τομέων που έχει ξεκ ινήσει οργάνωση, δηλαδή το δασικών
χαρτών, του Κτηματολογίου κτλ, να υπάρξει κι ένα
αρχαιολογικό κτηματολόγιο καθώς είναι προφανείς σε όσους
ασχολούνται με τις επενδύσεις, οι καθυστερήσεις που
προκαλούνται στον κλάδο που σχετίζεται με εγκρίσεις από
Υπουργείο Πολιτισμού.
Στη συνέχεια συμμετείχα τέλος Ιουνίου σε μια διάσκεψη
στην Περιφέρεια, όπου κλήθηκα για να καταθέσουμε τις
απόψεις μας για το μέλλον του Λιμανιού Ηρακλείου και ιδίως
στην εισήγησή μου τοποθετήθηκα επί το πώς τα χωροταξικά
πλαίσια αντιμετωπί ζουν μέχρι σήμερα τα Λιμάνια του
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Ηρακλείου και γενικότερα του Νομού Ηρακλείου, όχι μόνο το
βασικό Λιμάνι του Ηρακλείου.
Στη συνέχεια έστω και στο παρά ένα, στείλαμε τις
προτάσεις μας για τροποποίηση του νομοσχεδίου του
περιβαλλοντικού. Δυστυχώς δεν επετεύ χθη κάτι από αυτές τις
προτάσεις, όμως τοποθετηθήκαμε και μετά την ψήφιση του
νόμου. Επανήλθαμε με νέα επιστολή, όπου έγινε και η πρώτη
και η δεύτερη εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο το Γιώργο τον
Ταβερναράκη, μία έτσι…, και την παράταξη του συνολικά, μια
πραγματικά πλήρη και εμπεριστατωμένη και τα δύο κείμενα και
το πρώτο και το δεύτερο εμπεριστατωμένα, όπου αναφέρονταν
μια πληθώρα ζητημάτων που χρήζουν βελτίωσης και θα
παρακολουθούμε και την εξέλιξη όταν δούμε και το νόμο να
δουλεύεται, ώστε να επισημάνουμε κ αι νέα ζητήματα.
Να τονίσω ότι με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα μας
του Γιώργου του Αγαπάκη, βγήκαμε πάλι μπροστά σε ένα
θέμα, το τονίζω αυτό, μας ενδιαφέρει να βγαίνουμε μπροστά
πριν από τις εξελίξεις, προτείνοντας τροποποιήσεις στο νόμο
τον 4412 του ’16, που σχετίζεται με μελέτες και έργα
δημοσίου. Καθώς θεωρούμε ότι είναι ένας νόμος που έχει
πραγματικά
ταλαιπωρήσει
πάρα
πολύ
όλους
τους
εμπλεκόμενους και έχει φέρει μεγάλες καθυστερήσεις σε έργα
και ελπίζουμε πραγματικά η μετεξέλιξή του η οποία
φημολογείται, να δώσει λύσεις δίκαιες και αποδοτικές.
Έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Νομαρχιακής
Επιτροπής του Γιώργου του Καφφετζάκη στείλαμε στον
Υπουργό τον Κωστή τον Χατζηδάκη μία επιστολή, με ένα
δίκαιο αίτημα που το κατανοούν όσοι ασχολούνται με
οικοδομικές άδειες, όπου προβλέπεται για διάφορα μεγέθη ένα
ποσοστό ανοχής 2% στις διατάσεις στις οποίες εγκρίνονται
στην οικοδομική άδεια, όχι μόνο και στο εσωτερικό ύψος των
χώρων. Πολύ εύστοχα το επεσήμανε ο Γιώργος, το στηρίξαμε,
το στείλαμε και ελπίζουμε στ ην άμεση διόρθωσή του.
Καταφέραμε επίσης εγκρίναμε το πλαίσιο δράσης και τις
μόνιμες επιτροπές, τις οποίες πρώτη φορά είδατε να στήνονται
μέσω ψηφιακής αίτησης. Αν κάποιοι από εσάς δεν το έχετε
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προσέξει, θα ήθελα να το παρατηρήσετε, θα ήθελα να σας
καλέσω να μπείτε, να καλέσετε τους γνωστούς σας τους
συναδέλφους να μπουν. Ήδη έχει συμπληρωθεί κατά 95 -96% η
σύνθεσή τους, θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε έτσι δυο –
τρεις μέρες παράταση να γίνουν ακόμα 3 -4 αιτήσεις. Δεν είναι
παραπάνω τα κενά και να κλείσουμε τ η σύνθεσή τους, ώστε να
μπορούν να ξεκινήσουν και να συμβάλουν στο έργο του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, διότι είναι πραγματικά πολύτιμες. Υπάρχει μια
πληθώρα θεμάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δεν
σας κρύβω ότι η 9μελής σύνθεση της Διοικούσας δεν είναι
επαρκής για να διαχειριστεί άμεσα όλα τα ζητήματα, παρόλο
που θέλω να επισημάνω όπως πολλές φορές
έχω και
γραπτώς δηλώσει, αλλά και προφορικώς, ότι θεωρώ ότι
έχουμε μία πάρα πολύ έμπειρη και καταρτισμένη Διοικούσα
Επιτροπή, που θεωρώ ότι όταν κάθεται σε ένα τραπέζι να
συζητήσει οποιοδήποτε θέμα, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι
θεωρούνται expert για να το αντιμετωπίσουν.
Συνεχίζω με τη δράση μας και αναφέρω την επιστολή
που στείλαμε στο Γραφείο του ΕΦΚΑ, έπειτα από εισήγηση και
παρουσία του φίλου του Δημήτρη του Ρομπογιανν άκη στη
Διοικούσα Επιτροπή. Μας μετέφερε την επιθυμία των
υπαλλήλων, αλλά και πολλών συναδέλφων να παραμείνει
ως…, να ενταχθεί μάλλον ως ομάδα σε ένα από τα
υποκαταστήματα που υπάρχουν. Είναι τρία στο Νομό
Ηρακλείου, στον Άγιο Μηνά, στην Αλικαρνασσό και στ ον
Εσταυρωμένο και ζητήσαμε όπως επιθυμούσαν να πάνε όλοι
μαζί στον Άγιο Μηνά και να πάει και το αρχείο εκεί, ώστε
όποιος μηχανικός απευθυνθεί πραγματικά να εξυπηρετείται
άμεσα και έγκυρα, χωρίς να πηγαίνει σε ένα τμήμα που θα
τηλεφωνούν αλλού για να ψάχνο υν την ενημέρωση.
Επίσης τις προηγούμενες μέρες μας έκανε την τιμή ο κ.
Κεφαλογιάννης ο Ευρωβουλευτής, συναντηθήκαμε και τον
ενημερώσαμε για αρκετά θέματα. Έδειξε πραγματικά ιδιαίτερη
θέρμη και αγωνία να ενημερωθεί. Κράτησε, η συζήτηση είχε
μεγάλη διάρκεια, κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα και με
συνεχείς ερωτήσεις του για να ενημερωθεί για τα δύο φλέγοντα
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θέματα, ειδικά δηλαδή τους περιορισμούς στην εκτός σχεδίου
δόμηση, αλλά και την εξέλιξη, τις εξελίξεις που υπάρχουν στο
μέτωπο του Βόρειου Οδικού Άξονα, όπο υ δεσμεύτηκε ότι θα
βοηθήσει στο να προωθηθεί το έργο.
Είχαμε επίσης συνάντηση με τον κ. Κεγκέρογλου τον
Βουλευτή Ηρακλείου, όπου έδειξε επίσης μεγάλη διάθεση
συνεργασίας και γνώση επί των ζητημάτων που μας
απασχολούν. Και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα προσπα θήσει να
είναι κοντά μας και να μας βοηθήσει σε διάφορα θέματα, τόσο
επικοινωνίας με τα ζητήματα που προκύπτουν στη Βουλή, όσο
και σε άλλα ζητήματα. Μάλιστα συγκεκριμένα είπε ότι θα μας
φέρει σε επαφή με το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος που εκτελείται
το αεροδρόμιο, το έργο του νέου αεροδρομίου, ώστε να
βοηθήσουμε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης την
ανάδειξη των προβλημάτων της περιοχής και προτάσεων για
πιθανά αντισταθμιστικά ή προτάσεις βελτίωσης των μελετών
που ήδη έχουν στα χέρια τους.
Συνάδελφοι θέλω να γνωρίζετε ότι όλοι μας, όλοι η
Διοικούσα Επιτροπή προσπαθούμε σκληρά για να έχετε ένα
Τεχνικό Επιμελητήριο για το οποίο να είστε περήφανοι. Ένα
Τεχνικό Επιμελητήριο που να βασίζεται στη δουλειά που έχουν
κάνει όλες οι προηγούμενες διοικήσεις και να προσπαθεί να
ανεβάσει τον πήχη όλο και πιο ψηλά. Θέλω να σταθώ βεβαίως
ιδιαιτέρως στην παράταξη του Open Tee που πραγματικά
στηρίζει ιδιαιτέρως όλα τα ζητήματα και θέλω να τονίσω σε
αυτό ότι προσπαθεί να είναι κοντά στην προσωπική μου
λογική, αλλά και την παραταξιακή μας λογική, ότι να
βελτιώσουμε όλα αυτά τα νομοθετήματα τα οποία έρχονται και
να προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι, άσχετα με τις επιθυμίες
των κυβερνώντων, παρόλο που πρέπει να τονίσω ότι ομόφωνα
όλες οι παρατάξεις, άσχετα αν στο τελικό κείμενο δεν
συμφωνήσαμε και πάλι, ομόφωνα όλες οι παρατάξεις μια από
τις ελάχιστες φορές που εναντιωθήκαμε και μιλήσαμε για
απόσυρση ή προσωρινή ματαίωση ήταν το τελευταίο
νομοσχέδιο αυτού του εκσυγχρονισμού της πολεοδομικής και
χωροταξικής νομοθεσίας.
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Αν κάποιον ξέχασα ή αδίκησα στην αναφορά μου, ζητώ
προκαταβολικά συγγνώμη, ίσως στους εισηγητές που ανέφερα
στις διάφορες επιστολές και αποφάσεις μπορεί κάποιον να
ξέχασα, με χαρά να επανορθώσω. Θέλω να ξέρετε και οι 55 ότι
το τηλέφωνο μου είναι πάντα ανοιχτό, ότι προσωπικά
ενδιαφέρομαι να με καλείτε, να μας καλείτε, να μας
επισημαίνετε τα σημεία τα οποία θεωρείτε ότι πρέπει να
βελτιωθούν και ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι δίπλα και σε εσάς και
στον κάθε μεμονωμένο συνάδελφο, ώστε αγωνιζόμενοι να
παράξουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για αυ τή τη θητεία.
Υπόσχομαι μόνο σκληρή δουλειά, ελπίζω και πιστεύω σε
αποτελέσματα.
Ευχαριστώ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούμε
τον
συνάδελφο για την ενημέρωση.
Καλώ τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του
Τμήματος, αν κάτι δεν έχει α ναφερθεί ως προς τη δράση, όχι
τοποθέτηση, παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Αν κάτι έχει ξεχαστεί
να σηκώσουν το χέρι για να πάρουνε το λόγο. Αναφέρομαι στα
μέλη της Διοικούσας.
Υποθέτω ότι δεν υπάρχει κάτι, οπότε προχωράμε στις
διευκρινιστικές ερωτήσεις. Για μι σό λεπτό θα μείνει ανοιχτή η
κονσόλα να έχουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ήδη βλέπω ένα
χέρι, Κώστα περιμένουμε, σε μισό λεπτό σας ανοίγω, σας λέω
με τη σειρά.
Μέχρι τότε να σας πω ότι κατά την άποψη του
Προεδρείου η διαδικασία θα είναι, για να συντομεύσ ει ο
χρόνος, να γίνουν όλες οι διευκρινιστικές ερωτήσεις και να
απαντήσει ο εισηγητής σε όλες μαζεμένες.
Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση εκτός από το
συνάδελφο τον Μπάκιντα. Κώστα έχεις το λόγο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Ερωτήσεις σε σχέση με τρία έγγραφα που
είχαμε αποφασίσει στη Διοικούσα μετά από εισήγησή μας, αν
έχουν σταλεί.
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Η μία έχει να κάνει με την πρόσβαση στα κτηματολογικά
γραφεία όπου όπως πιθανόν γνωρίζετε ο Δικηγορικός
Σύλλογος της Αθήνας και μία ερμηνεία του Αρείου Πάγου, του
Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου απαγόρευσε την πρόσβαση
στους μηχανικούς. Την ίδια ώρα που εμείς εδώ όπως ανέφερε
ο Πρόεδρος στο Κτηματολόγιο πληρώνουμε τις δικηγόρους για
να προχωράνε τις υποθέσεις. Ένα είναι λοιπόν αυτό το
έγγραφο γιατί μετά την εισήγηση που κάναμε δεν έχει
προχωρήσει, αν δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει σταλεί.
Ένα δεύτερο είχαμε προτείνει πάλι για την παράταση των
αυθαιρέτων από τον Αύγουστο. Τότε ειπώθηκε ότι ήτανε νωρίς
για να στείλουμε κάτι τέτοιο, ενώ είναι προφανές ότι δεν ήταν
νωρίς και δεν το έχουμε στείλει ακόμα.
Και ένα τρίτο πάλι για το Κτηματολόγιο, για το τέλος του
2020 που λήγει η προθεσμία αν δεν το γνωρίζετε, για τις
εγγραφές, τις οριστικές εγγραφές του Κτηματολογικού
Γραφείου στο Ηράκλειο, όπου μετά το Δεκέμβρη δεν θα
υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των ακινήτων των
Ηρακλειωτών, μάλλον των ακινήτων στο Ηράκλειο. Και δεν
γνωρίζω, νομίζω Πρόεδρε εσύ είχες αναλάβει αυτή την
επιστολή, δεν γνωρίζω αν έχει σταλεί.
Και ένα τέταρτο είναι, αν άκουσα καλά ζητήσατε την
απόσυρση του χωροταξικού
νομοσχεδίου; Δε ν νομίζω ότι
έγινε έτσι, εμείς τη ζητούσαμε την απόσυρση και γι’ αυτό και
διαφωνήσαμε, εσείς απλά ένα έγγραφο στείλατε που λέγατε
για τα εκτός σχεδίου μόνο και παρατηρήσεις επί του
νομοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούμε
τον
συνάδελφο, Κώστα αν θες χαμήλωσε το χέρι.
Απαντάει, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα
απαντήσει ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Διοικούσας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Εγώ θα απαντήσω Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία.
Ο λόγος στο συνάδελφο το Χωραφά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να ξεκινήσω λοιπόν αντίστροφα να
απαντώ τις ερωτήσεις του Κώστα.
Είπα πριν απόσυρση ή προσωρινή ματαίωση. Τη λέξη
απόσυρση δεν την γράφαμε μέσα στο κείμενο μας, κείμενο το
οποίο δεν ψηφίσατε Κώστα. Γράφαμε όμως να προχωρήσουμε
αυτές οι διαδικασίες μετά την ολοκλήρωση των Τοπικών
Πολεοδομικών Σχεδίων. Οι γνώστες των ζητημάτων αυτών για
μελέτες οι οποίες δεν έχουν ακόμα ανατεθεί, γιατί δεν έχει
ανατεθεί
καμία
τέτοια
μελέτη
στο
πανελλήνιο,
θα
διαβεβαιώσουν ότι κάτω των τριών ετών θα είναι θ αύμα αν
κάτι τέτοιο υλοποιηθεί. Ίσως να υπάρχουν παραδείγματα στο
πανελλήνιο ας πούμε σε συντομότερο χρόνο, αλλά είναι
μεμονωμένα, είναι εκπλήξεις. Αυτό εννοώ Κώστα προσωρινή
ματαίωση, ότι ζητώντας ουσιαστικά αυτό το πάμε σε αρκετό
βάθος χρόνου.
Στα υπόλοιπα ζητήματα. Προσωπικά όπως έχω πει
Κώστα στη Διοικούσα, θα γράψω, αλλά προφανώς θα σας τη
φέρω πρώτα στη Διοικούσα για να την εγκρίνετε, το έγγραφο
για την παράταση των γεωμετρικών μεταβολών στο
Κτηματολόγιο. Είχα σκοπό να γίνει μέσα με τέλη Οκτώβρη. Και
για τα αυθαίρετα είχα σκοπό να γίνει 15 -20, είμαστε τώρα…,
15-20 Σεπτεμβρίου. Ήδη έχω κείμενο το οποίο αύριο μπορώ
να σας το στείλω, σας έχω στείλει και ημερομηνίες, πιθανές
ημερομηνίες για επόμενη Διοικούσα, όμως νομίζω ότι επειδή
είμαστε όλοι σύμφωνο ι θα μπορούσε αύριο το πρωί να το
λάβετε, να το εγκρίνουμε και να φύγει. Δεδομένου ότι είναι για
όλα τα σχετικά αιτήματα. Έτσι δηλαδή τι εννοώ; Είναι δηλαδή
και για την κατηγορία πέντε και για τα σχέδια, όλα αυτά τα
συμπεριλαμβάνει.
Αυτό το οποίο ορθά μου επισημαίνεις ότι έχω
καθυστερήσει, νομίζω δηλαδή ότι έχω καθυστερήσει, έχεις
δίκιο. Νομίζω δεν έχουμε στείλει την επιστολή προς το Γιώργο
το Στασινό, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, σχετικά με την πρόσβαση
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στα κτηματολογικά γραφεία. Θα φροντίσω να γίνει αύριο πάση
θυσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να υποθέσω ότι τελείωσες
Πρόεδρε τις απαντήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, ελπίζω να μην μου διέφυγε
κάτι Πρόεδρε ή Κώστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο λόγος πάλι στον Κώστα.
Αν είναι για τη διευκρινιστική αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ο
συνάδελφος ο Μπάκιντας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Ναι Πρόεδρε με κάλυψες σε αυτά, πραγματικά
καλά τα είπα ότι δεν είχε σταλεί η επιστολή ειδικά για την
πρόσβαση που είναι και πολύ σημαντική.
Μία ακόμα ξέχασα να αναφέρω, να σε ρωτήσω, για το
θέμα του ΕΦΚΑ, γι α τις εισφορές που υπήρχε η επιλογή αυτή
που λέγαμε της κατηγορίας το τι να πληρώσει ο κάθε
συνάδελφος ελευθεροεπαγγελματίας τα 225 ευρώ ή τα 165
κτλ, αν το είδατε το θέμα αυτό που καταθέσαμε την
προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη Διοικούσα μετά από
εισήγηση που κατέθεσα που είχε γράψει ο συνάδελφος ο
Ανδρέας ο Σωμαράς, ο οποίος είναι και εδώ αν θέλετε
διευκρινιστικές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν θέλει μετά. Τώρα είμαστε
στις ερωτήσεις, οπότε απαντάς και σε αυτή την ερώτηση του
συνάδελφου του Μπάκιντα Πρό εδρε και προχωράμε στη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, είναι υπό εξέταση το ζήτημα
Πρόεδρε και Κώστα, δεν έχω ακόμα κάτι ανακοινώσιμο να σας
πω. Βεβαίως θα φροντίσω να έχουμε στην επόμενη Διοικούσα
μία ενημέρωση για το ζήτημα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θεωρούμε ότι έκλεισε το
θέμα, ως Προεδρείο, το δεύτερο κομμάτι της διαδικασίας και
προχωράμε στο άνοιγμα καταλόγου για το τοποθετήσεις πάνω
στη δράση της Διοικούσας Επιτροπής.
Πάλι θα γίνει με τη διαδικασία του raise hand, αφού
μαζευτούνε, θα μείνει για ένα λεπτό ανοιχτή η πλατφόρμα.
Αφού μαζευτούνε από το Προεδρείο όλοι όσοι θέλουν να
τοποθετηθούν, θα ερωτηθούν οι παρατάξεις για το ποιον
ορίζουν ως ειδικό ομιλητή γιατί αυτός πρέπει να πάει πριν από
τους υπόλοιπους. Να μιλήσουν δηλαδή οι τρεις ειδικοί
ομιλητές πριν από τους υπόλοιπους. Περιμένουμε για ένα
λεπτό.
Συνάδελφοι υπάρχουν τρεις αιτήσεις για τοποθέτηση,
είναι οι συνάδελφοι Βρέντζου και Μαυρογιάννης, όπα υπάρχει
και τέταρτη, Βρέντζου και Μαυρογιάννης από την ΑΜΑΚ,
Ταβερναράκης, Μανιαδής από τη ν Open Tee και δεν βλέπω
κάτι άλλο, έκλεισε ο κατάλογος.
Θα ήθελα να μου πούνε οι δύο παρατάξεις ΑΜΑΚ και
Open Tee που έχουνε βάλει ομιλητές ποιος θα είναι ο ειδικός
ομιλητής για να μπορέσουνε να μιλήσουνε πρώτα αυτοί.
Έχουνε και περισσότερο χρόνο. Τώρα ν α συνεννοηθούμε κάτι,
επειδή δεν έχουν γίνει, δεν έχει γίνει συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,
προτείνω και επειδή ο Πρόεδρος ήτανε πάρα πολύ σύντομος,
προτείνω να μην έχουμε τον περιορισμό του χρόνου
τουλάχιστον για τους ειδικούς ομιλητές. Να μπορούν να
μιλήσουν και πάνω από πέντε λεπτά.
Η συναδέλφισσα η Βρέντζου έχει ανοιχτό το μικρόφωνο,
Ειρήνη εσύ θα είσαι η ειδική ομιλίτρια;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία. Από Ταβερναράκης –
Μανιαδής από το Open Tee; Από το Open Tee ποιος θα είναι
ο ειδικός;
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Εγώ θα είμαι Γιάννη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ΟΚ.
Λοιπόν, ο λόγος στη συνάδελφο την Ειρήνη τη Βρέντζου.
Η σειρά θα είναι Βρέντζου, Ταβερναράκης, Μανιαδής,
Μαυρογιάννης.
Παρακαλώ να κατεβάσετε το χέρι και να ξεκινήσει η
συναδέλφισσα η Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα γιατί προηγουμένως…,
ακούγομαι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μια χαρά ακούγεσαι Ειρήνη,
μια χαρά, συνεχίζεις.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία, ωραία.
Καλησπέρα σε όλους, χαιρετίζω την Αν τιπροσωπεία την
πρώτη στην ουσία τακτική που γίνεται. Ήθελα να πω κάτι που
δεν πρόλαβα πριν στο πρώτο θέμα με την έννοια ότι θα
μπορούσε πραγματικά να μην φτάσουμε τόσο καιρό μετά για
να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη. Εμείς το είχαμε προτείνει, ότι
θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο κι έξω στο ΤΕΕ και με
έναν τρόπο να ανεβαίνουμε να ψηφίζουμε, πριν γίνουν αυτά τα
αυστηρά μέτρα. Ή αν τέλος πάντων επιλέγαμε την
τηλεδιάσκεψη μπορούσε να είχε γίνει πιο νωρίς.
Τώρα ερχόμαστε αρκετό καιρό πιο μετά για να
συζητήσουμε τα θέματα για πρώτη φορά για να κάνουμε
Αντιπροσωπεία.
Πρέπει να αναφερθούμε σε πολλά ζητήματα, άκουσα με
πολλή προσοχή το συνάδελφο τον Χωραφά. Είχα κλείσει την
κάμερά μου για να μη φορτώνω, τώρα ναι μου θύμισε εδώ ο
Κώστας και την άνοιξα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σε ακούγαμε όμως κανονικά.
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μην ανησυχείτε για το βήχα είναι αλλεργικό γιατί
η αίθουσα δεν έχει καθαριστεί και έχει π άρα πολύ σκόνη.
Θέλω λοιπόν να ακούσω με πολλή προσοχή το
συνάδελφο τον Πρόεδρο και θα μου επιτρέψετε ως
εκπρόσωπος της ΑΜΑΚ και ειδική ομιλήτρια να πάρω λίγο
χρόνο και να καταθέσω κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε
απαραίτητα να ακουστούνε σε αυτή την Αντιπροσωπεία,
εκφράζοντας τις θέσεις μας και βέβαια να καταγραφούν.
Θα ξεκινήσω λοιπόν με το ότι θα καταθέσουμε, μία που
αυτή είναι η πρώτη τακτική όπως είπα και πριν συνεδρίαση,
καταθέτουμε λοιπόν στην Αντιπροσωπεία και θα το στείλουμε
σε λίγο, ένα δελτίο τύπου το οποίο εκδώσαμε ως ΑΜΑΚ μετά
τη συγκρότηση των οργάνων, προκειμένου να μπει στα
πρακτικά. Αναφέρω ένα απλό χ αρακτηριστικό παράδειγμα, ένα
απόσπασμα: «Επισφραγίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ με την
εκλογή των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ η συμφωνία που γνωρίζαμε
ότι έχει γίνει μεταξύ ΔΚΜ και Open Tee, πρώην ΑΠΡΟΣΗΜΟΙ,
πρώην
ΠΑΣΚ με το μοίρασμα των θέσεων σε Διοικούσα
Επιτροπή και Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΑΚ. Με τον τρόπο αυτό
ολοκληρώθηκε και επίσημα ο αποκλεισμός της παράταξης των
Αυτόνομων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ) από τη
διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Η ανηθικότητα της συγκεκριμένης συναλλαγής δεν
έγκειται μόνο στο γεγονός ότι μένει έξω από τη διοίκηση του
ΤΕΕ/ΤΑΚ η πρώτη σε ψήφους παράταξη με ποσοστό 40,82%
και με διαφορά από τη δεύτερη σχεδόν 12 μονάδες, αλλά και
στο ότι οι παρατάξεις Open Tee και ΔΚΜ απέρριψαν όλες τις
προτάσεις που κατέθεσε η ΑΜΑΚ, χωρίς να κάνει καμία
αντιπρόταση, αλλά κινούμενες παρασκηνιακά μοίρασαν τις
θέσεις της διοίκησης μεταξύ τους».
Και ερχόμαστε τώρα εδώ με τη νέα διοίκηση. Με τη νέα
διοίκηση
υπήρξε
συντονισμένη
προσπάθεια
να
αντικατασταθούν εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ από την παράταξη
μας, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα με
Προεδρεία ΑΜΑΚ δεν συνέβαινε. Αναφέρω χαρακτηριστικά
παραδείγματα, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ήταν η πρώτη
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εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ που άλλαξε και το μοναδικό
μέλος του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης που
αντικαταστάθηκε επειδή ήτανε από ΑΜΑΚ, ο Κώστας ο
Μπάκιντας. Αν και είχε συμμετάσχει μόνο σε μία συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ.
ΣΥΠΟΘΑ – ΚΕΣΑ, αρχική πρόταση από τις παρατάξεις
ΔΚΜ και Open Tee με αποκλεισμό των εκπροσώπων ΑΜΑΚ
ακόμα και εκλεγμ ένων μελών της Αντιπροσωπείας (Κώστας
Χαχλάκης),
χρειάστηκε
έντονη
διαμαρτυρία
από
τους
εκπροσώπους μας στη Διοικούσα για να μην υπάρξουν
αποκλεισμοί.
Εκπροσωπήσεις μελών ΤΕΕ σε διαγωνισμούς έργων και
μελετών. Παραθέτουμε τη στιχομυθία η οποία καταγράφει τ ις
απόψεις μας για το θέμα, αλλά και το πώς το αντιμετωπίζουν
οι παρατάξεις ΔΚΜ και Open Tee.
Με το τέλος των εκπροσωπήσεων…, στη στιχομυθία από
μια Διοικούσα που συζητάμε για εκπροσώπους έτσι; Με το
τέλος των εκπροσωπήσεων τα μέλη της ΑΜΑΚ εξέφρασαν την
απορία αν διαβάζει η διοίκηση της Διοικούσας τις διακηρύξεις.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι: «βλέπουμε τις διακηρύξεις», ο
Γενικός Γραμματέας είπε: «ότι το ΤΕΕ δεν είναι ελεγκτικός
μηχανισμός των διαγωνισμών. Αν θέλει κάποιος μπορεί να
προσφύγει στην ΕΑΣΥΔΚ, στη Ν ΕΑΔΥΣΗ και στην Ανεξάρτητη
Αρχή Προσφυγών». Το μέλος Κώστας Μπάκιντας ανέφερε ότι:
«είναι καλό να βλέπουμε τις διακηρύξεις για την πιθανότητα να
αναγράφουν καταχρηστικούς λόγους όπως έγινε με προκήρυξη
του Δήμου Ηρακλείου για μελέτη αποτύπωσης, την οποία σ τη
συνέχεια διόρθωσε ο Δήμος». Τα μέλη της ΑΜΑΚ ψηφίζουμε
με την επιφύλαξη για τους όρους των διακηρύξεων.
Ψηφίζουμε λοιπόν τους εκπροσώπους αλλά με αυτή την
επιφύλαξη.
Ένα από τα θέματα που αναδείχθηκαν από τους
εργολήπτες είναι καταγγελίες για φωτογραφικ ή διακήρυξη, στα
κάγκελα οι εταιρείες για τη στατική ενίσχυση της Ακαδημίας.
Έγινε πολύ θέμα θα το είδατε και στον τοπικό τύπο. Το
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ΤΕΕ/ΤΑΚ απλώς έστειλε εκπρόσωπο και στη συνέχεια βέβαια
είχαμε θέματα τα οποία ξανάρθανε από την επιτροπή εδώ.
Για τη λειτουργία της Αντιπροσωπείας είπα στην αρχή.
Λειτουργία λοιπόν Διοικούσας Επιτροπής. Χωρίς καμία
συνεννόηση, εκδίδονται τα δελτία τύπου τα οποία ουσιαστικά
προβάλουν τον Πρόεδρο. Αποστέλλονται τα μηνύματα προς
συναδέλφους,
τα
mass
mail,
προγραμματίζονται
οι
συναντήσεις με Δήμαρχο, Περιφερειάρχη, αλλά και με φορείς
όπως τα άλλα Επιμελητήρια, τα μαθαίνουμε από τον τύπο ή
από τα mass mail.
Επίσκεψη του Προέδρου σε εκδήλωση των μηχανικών
Σητείας. ενημερωθήκαμε από το δελτίο τύπου το news leteer
του Προέδρου ενώ είχε σταλεί πρόσκληση στο ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Οι συναντήσεις με τους Βουλευτές, τους Ευρωβουλευτές,
τον ΟΑΚ κτλ δεν προγραμματίζονται από κοινού, μας
ανακοινώνεται η ώρα και η ημέρα και μάλιστα τελευταία στιγμή
και αν τα καταφέρουμε έχει καλώς.
Η
ανακοίνωση
του
Προέδρου,
«συνάδελφοι
σας
ενημερώνουμε ότι η αυριανή συνεδρίαση της Διοικούσας του
ΤΕΕ/ΤΑΚ θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών για λόγους που
σχετίζονται με την εξάπλωση του κορωνοϊού» επίσης έγινε
χωρίς καμία συνεννόηση με εμάς.
Επίσης έγγραφα που στέλνονται χωρίς καμί α συνεννόηση
με πολύ πρόσφατο παράδειγμα την επιστολή για τη δημιουργία
επιτροπής υποστήριξης για την κατασκευή τμημάτων του
ΒΟΑΚ εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Δεν
συζητήθηκε ποτέ στη Διοικούσα με κανένα τρόπο.
Άλλο ένα θέμα, έχει πάρα πολύ με γάλες διαστάσεις, η δια
περιφοράς λήψη αποφάσεων. παραθέτουμε ένα από τα
μηνύματα που έστειλε ο Κώστας ο Μπάκιντας που είναι το πιο
πλήρες και το πιο αντιπροσωπευτικό. «Είμαι στη Διοικούσα
από το 2009 και ειλικρινά αυτό δεν γινόταν ποτέ, ακόμα και
παρατάξεις με 5 στα 9 μέλη δεν είχαν τέτοια αυταρχική
συμπεριφορά, πάντοτε υπήρχε σεβασμός στη Διοικούσα
Επιτροπή ως όργανο. Εκ περιφοράς λαμβάνονταν μόνο
επείγουσες αποφάσεις για έκτακτα γεγονότα όπως κηδείες κτλ
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ή λόγω κάποιας προθεσμίας που έπρεπε να προλάβουμε και
πάντα κατόπιν συνεννόησης και συνήθως ομόφωνα. Εάν είναι
αυτή η αντίληψη που επικρατεί στη νέα διοίκηση περί
δημοκρατικών διαδικασιών λυπάμαι πολύ. Να μας το πείτε αν
είναι να μην συμμετέχουμε καθόλου. Εάν αποφασίζετε μόνοι
σας χωρίς συζήτηση και μας ανακοινώνετε μέσω μηνυμάτων,
συγγνώμη αλλά δεν μας αξίζει και δεν σας τιμά. Κομπάρσος σε
κακοστημένο θέατρο εγώ προσωπικά δεν θα γίνω, αλλά και
δεν νομίζω ότι αρμόζει στην παράταξη μας ο ρόλος αυτός,
ούτε στο ΤΕΕ/ΤΑΚ τέτοια κατάντια.
Υστερόγραφο:
Δεν
αφορά
η
απάντησή
μου
το
συγκεκριμένο θέμα, αλλά όλα όσα έχουν προηγηθεί»
Για τις τελευταίες τηλεδιασκέψεις, έγιναν τα παρακάτω:
Μας καλούν να συμμετέχουμε σε δύο τηλεδιασκέψεις με τους
Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης και με τον Υφυπουργό
Ενέργειας τον Οικονόμου. Στ ην πρώτη με περιορισμό στο
δικαίωμα λόγου, ενώ στη δεύτερη χωρίς να έχουμε καθόλου
δικαίωμα λόγου. Όπως ήταν φυσικό δεν μπορούσαμε να το
δεχτούμε. Για μας είναι αδιανόητο να απαγορεύεται ο λόγος σε
μέλη της Διοικούσας και να μην υπάρχει δυνατότητα ελεύθερη ς
έκφρασης.
Αποφασίσαμε να παραβρεθούν κάποιοι από μας στις
συναντήσεις για να παρέμβουμε εφόσον δόθηκε χρόνος
παρέμβασης πράγμα αυτονόητο για εμάς διότι δεν νοείται
δημοκρατική λειτουργία θεσμικού οργάνου με κλειστά
μικρόφωνα. Στην τηλεδιάσκεψη με τους Βο υλευτές θέσαμε τα
προβλήματα για το σύνολο του νομοσχεδίου και ζητήσαμε την
άμεση απόσυρση του. Η τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό
Ενέργειας Οικονόμου αναβλήθηκε. Μόλις αντιλήφθηκε ο
Υπουργός ότι θα καταγραφόταν η τηλεδιάσκεψη αποχώρησε.
Σε επόμενη που διοργανώθηκε από τον ίδιο δεν υπήρχαν όροι
συμμετοχής και με δεδομένη τη στάση του Προέδρου, αλλά και
γενικότερα των παρατάξεων ΔΚΜ και Open Tee δεν
διασφαλίζονταν το δικαίωμα λόγου. Αποφασίσαμε να μην
συμμετέχουμε.
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Πώς αντιλαμβάνεται ο Πρόεδρος το θεσμικό του ρ όλο;
Πέρα από όλα τα άλλα που σας είπα με συνδιασκέψεις και
επαφές που δεν τις γνωρίζουμε καν, κάποιοι λάβαμε το
παρακάτω μήνυμα: «Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ελπίζουμε να
είστε καλά εν μέσω πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω του
κορωνοϊού. Επικοινωνούμε για να σας ε νημερώσουμε για το
νέο νομοσχέδιο που επηρεάζει σημαντικά τη δόμηση των
οικοπέδων που βρίσκονται εκτός πόλεων και εκτός οικισμών.
Πολλά από τα οικόπεδα δεν θα μπορούν πλέον να
οικοδομηθούν σε περίπου ένα μήνα από το νομοσχέδιο θα έχει
ψηφιστεί. Κάποιοι θα χάσουν τη δυνατότητα αυτή άμεσα και
κάποιοι εντός δύο ετών. Σε περίπτωση που έχετε τέτοια
ακίνητα παρακαλώ επικοινωνήσετε άμεσα με τον κ. Μιχάλη
Χωραφά κτλ, κτλ, για να ενημερωθείτε». Χωρίς σχόλιο!
Παρόλα αυτά λοιπόν εμείς δρούμε και προσπαθούμε σε
πείσμα των παρασκηνίων όπως δεσμευτήκαμε να αγωνιστούμε
δυναμικά για την επίλυση των προβλημάτων των μηχανικών
και για την άσκηση των συμφερόντων της κοινωνίας και παρά
όλες αυτές τις διαδικασίες που σαφώς δεν μας εκφράζουν και
το έχουμε αποδείξει στην πράξη, διό τι προηγήθηκε και η
θητεία η δικιά μας.
Τα θέματα που θέσαμε στη Διοικούσα ως ΑΜΑΚ:
Εισήγηση για νέο ασφαλιστικό
ΟΑΚ και ΒΟΑΚ μύθοι και πολύ σκληρή πραγματικότητα
Διεκδίκηση ένταξης των μηχανικών σε πρόγραμμα
ψηφιακής αναβάθμισης.
Εισήγηση ΑΜΑΚ για την εξ ίσωση των αποφοίτων των
κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς.
Αυξημένη παρέμβαση των συμβολαιογράφων στην
τακτοποίηση των αυθαιρέτων
Παράταση στην εφαρμογή της μηδενικής κατανάλωσης
κτηρίων
Θέσεις για το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο
Προτεινόμενες θέσεις για το νομοσχέδιο ειδικές μορφές
τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη
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Ελεύθερη
πρόσβαση
για
τους
μηχανικούς
σε
Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
Δεύτερη εισήγηση για την ελεύθερη πρόσβαση των
μηχανικών σε Υποθηκοφυλακεία και Κτ ηματολογικά Γραφεία
και σχέδιο επιστολής
Παράταση προθεσμίας για τα αδήλωτα τετραγωνικά
μέτρα των ακινήτων
Εκκρεμείς αιτήσεις προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΙΣΗ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ 2
Πρόταση ΑΜΑΚ για μέτρα στήριξης μηχανικών από τις
επιπτώσεις του Covid 19
Πληρωμή
των Κέντρ ων Δια
Βίου Μάθησης για
επιμορφωτικά προγράμματα των επιστημόνων ελευθέρων
επαγγελματιών.
Θέσεις ΑΜΑΚ για την αξιοποίηση του αεροδρομίου
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Μειωμένες εισφορές ΕΦΚΑ
Νομοσχέδιο
εκσυγχρονισμού
της χωροταξικής και
πολεοδομικής νομοθεσίας
Επίσης
εκδώσαμε
τα
παρακάτω
δελτία
τύπου:
ανακοίνωση ΑΜΑΚ για τη συγκρότηση των οργάνων στο
ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ανακοίνωση ΑΜΑΚ για την εξίσωση των κολεγίων με τα
δημόσια Πανεπιστήμια
ΟΑΚ και ΒΟΑΚ μύθοι και πολύ σκληρή πραγματικότητα
Πρόταση ΑΜΑΚ για τα μέτρα στήριξης μηχαν ικών από τις
επιπτώσεις του Covid 19
Ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν
για τους μηχανικούς από τις επιπτώσεις του Covid 19
Ανακοίνωση
για
τα
επιδοτούμενα
προγράμματα
τηλεκατάρτισης για τους μηχανικούς.
Να αποσυρθεί το περιβαλλοντικό νομοσχ έδιο
Θέσεις για τον τουρισμό ή πώς σχεδιάζεται ο
αποκλεισμός της κοινωνίας από τον αιγιαλό, την παραλία αλλά
και όχι μόνο

Συνεδρίαση 2η

14ης Σεπτεμβρίου

2020

σελίδα 36

Ανακοίνωση για την κατάργηση των μαθημάτων γραμμικό
και ελεύθερο σχέδιο, γεωλογία διαχείριση φυσικών πόρων και
άλλων μαθημάτων από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γενικών
Λυκείων
ΑΜΑΚ να αποσυρθεί το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο
απαγόρευσης των διαδηλώσεων
Νομοσχέδιο
εκσυγχρονισμός
της
χωροταξικής
και
πολεοδομικής νομοθεσία ή απαξίωση περιουσιών με τη
μέθοδο του ξαφνικού θανάτου
Και επίσης υπ ογράψαμε με άλλες συλλογικότητες για την
απόσυρση του Αντιπεριβαλλοντικού Νομοσχεδίου και όχι
βελτιώσεις όπως στάλθηκε από το Τεχνικό ΕΠιμελητηριο.
Είναι προφανές ότι και από τα news letter που παίρνουμε
κι από όλα αυτά ότι η άποψή μας για την λειτουργία τ ων
οργάνων είναι τελείως διαφορετική.
Επίσης πριν, όταν είμαστε στις συζητήσεις ακουγόταν ότι
τα καθημερινά τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πολύ
απλά και ότι θα ήταν πολύ απλό να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη
έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που έχουμε μείνει πίσω και είναι
οι επιτροπές, είναι η καθημερινή διακήρυξη, είναι η πληρωμή
των μελών των επιτροπών, είναι πάρα πολλά ζητήματα
καθημερινότητας τα οποία έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τις
λειτουργίες των δημοσίων υπηρεσιών, με ρέματα, με
οριοθετήσεις, με χίλι α δυο τα οποία είναι τα απλά υποτίθεται
θέματα της καθημερινότητας , τα οποία όμως δεν φαίνεται να
είναι πολύ κυρίαρχη προτεραιότητα.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούμε
τη
συναδέλφισσα την Κα Βρέντζου.
Μόνο μία διευκρινιστική ερώτηση Ειρήνη αν θε ς να
ξανανοίξεις το μικρόφωνο, είπες θα καταθέσετε ένα δελτίο…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θα δοθεί τώρα αμέσως, τώρα αμέσως.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι δεν θέλω αυτό. Απλά
για να μπει στα πρακτικά είπες, όχι για να γίνει κάποια άλλη
διαδικασία;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι τι να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Νόμιζα ότι ήτανε μορφή
ψηφίσματος ή κάτι άλλο γι’ αυτό ήθελα να ξέρω, εντάξει.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος Ταβερναράκης.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Να χαιρε τίσω τα
55 μέλη της Αντιπροσωπείας, μέσα από μια ιδιαίτερη
συνεδρίαση η οποία δεν έχει ξαναγίνει. Σε συνθήκες στη χώρα
που ζούμε εδώ και αρκετούς μήνες από το Φλεβάρη – Μάρτη
του ’20, με ένα lockdown της χώρας, με πάρα πολλές
επιπτώσεις σε όλους μας και ιδ ιαίτερα στους μηχανικούς.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το προσωπικό του
Τεχνικού Επιμελητηρίου έναν -έναν πραγματικά για την
προσπάθεια αυτή και τον Πρόεδρο βέβαια της Αντιπροσωπείας
και το Προεδρείο. Ελπίζω μέσα από αυτή την κουβέντα και
μέσα από αυτή τ η συζήτηση να αναδειχθούν τα όσα έχουν
γίνει αυτούς τους τελευταίους μήνες της νέας διοίκησης.
Ο Πρόεδρος έκανε μία τοποθέτηση στην οποία
περιέγραψε και κατέγραψε τις αποφάσεις της Διοικούσας
Επιτροπής. Η οποία δούλεψε και δούλευε σχεδόν με δύο
συνεδριάσεις κάθε μήνα και ίσως και παραπάνω, αλλά και με
συνεχείς επαφές ενδιάμεσα και συζητήσεις και συναντήσεις οι
οποίες γίνονται και θα γίνονται και στο εξής. Ανέφερε ο
Πρόεδρος τις συναντήσεις με τους Βουλευτές, με τους
Ευρωβουλευτές, δηλαδή με τον Ευρωβουλευτ ή, έναν, του
Νομού τον κ. Κεφαλογιάννη, τον οποίο είδαμε δια ζώσης, αλλά
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και κάποιες πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις επίσης οι οποίες
έγιναν.
Δεν θέλω να…, θέλω να αναφερθώ επειδή είναι και η
πρώτη ουσιαστικά τακτική συνεδρίαση η οποία γίνεται της
Αντιπροσωπείας, μετά από τις εκλογές και μετά από την
πρώτη συνεδρίαση, όπου έγιναν η ανάδειξη των οργάνων. Να
αναφερθώ ότι βρεθήκαμε εν συντομία σε μία περίοδο βέβαια η
οποία είναι λίγο μακρινή τώρα εκεί γύρω μετά το Δεκέμβρη, σε
μία περίοδο έντονων συζητήσεων και δ ιαβουλεύσεων,
ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου. Όπου θέσαμε κάποια θέματα
και κάποιες προϋποθέσεις και τις θέσαμε και δημόσια ως
Open Tee. Βγάλαμε μια προγραμματική εισήγηση στον αέρα,
στην
οποία
καλέσαμε,
παρόλο
που
δεν
ήμασταν
υποχρεωμένοι, αλλά η πρώτη πα ράταξη που ήταν η ΑΜΑΚ, η
οποία με πρωτοβουλία δική της ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις και
των τριών παρατάξεων. Θεωρώ ότι τέθηκαν τα θέματα, εμείς
ως παράταξη είπαμε ότι η κατεύθυνση του Τεχνικού
Επιμελητηρίου να έχει μια ουδέτερη διοίκηση χωρίς
πλειοψηφία π ου ήταν και μία θέση ενός αναλογικού
Προεδρείου όπως είχε τεθεί στις πρώτες μας συζητήσεις, μας
έφερνε αντίθετους.
Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο
πρέπει να διοικείται ισχυρά, να διοικείται μέσα από συγκλίσεις
θέσεων κι όχι συγκλίσεις ή ανταλλαγές καρεκλών. Ήτανε μία
βασική μας προϋπόθεση στην οποία τη θέσαμε δημόσια.
Ενδεικτικά θα σας πω κάποια πράγματα, τα οποία
περιλαμβάνονται και στο πλαίσιο δράσης τα οποία θα
συζητήσουμε στο θέμα το 7 ο αν δεν κάνω λάθος.
Οι θέσεις της παράταξης μα ς ήτανε ότι το ΤΕΕ θα πρέπει
σε κάθε περίπτωση να προασπίσει τον θεσμικό του ρόλο ως
Τεχνικός και Επιστημονικός Σύμβουλος της κοινωνίας, της
πολιτείας και πρωτίστως των συναδέλφων. Ότι θα έχει μία
συνεχή και αγαστή συνεργασία με το Κεντρικό Τεχνικό
Επιμελητήριο σε μία πορεία διασαφήνισης και διασφάλισης
των δικαιωμάτων των μηχανικών και σε καμία περίπτωση το
Τεχνικό Επιμελητήριο να μην εξαλειφτεί και να μην
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υποκαταστήσει οποιοδήποτε συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο
υπάρχουν σύλλογοι αντίστοιχοι οι οποίοι συν εργάζονται και θα
πρέπει να συνεργάζονται συνέχεια και καθημερινά με το
Τεχνικό Επιμελητήριο. Να επιδιώκει τις συνεργασίες με όλους
τους φορείς, με τις δημοτικές αρχές, την Περιφέρεια και την
κεντρική διοίκηση και το κράτος και την όποια κυβέρνηση. Ότι
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε σαφείς,
ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες θέσεις σε οτιδήποτε
υπάρχει…, (πρόβλημα ήχου).
Η θέση η δική μας είναι ότι θα πρέπει να βοηθάμε την
πολιτεία και να δίνουμε θέσεις και να παράγουμε θέσεις και να
διορθώνουμε τα κακ ώς κείμενα, ανεξαρτήτου Υπουργείου,
Κυβέρνησης ή οτιδήποτε θέτει το κεντρικό κράτος προς το
συμφέρον των συναδέλφων και της πολιτείας και της
ασφαλούς και καλής λειτουργίας του κράτους.
Είναι δεδομένο ότι είναι μια διαφορετική προσέγγιση η
οποία φάνηκε παράδειγμα θα σας δώσω στο περιβαλλοντικό
νομοσχέδιο, στο οποίο εμείς ως Open Tee κάναμε μια ομάδα
7-8 ατόμων ειδικών ανθρώπων, ειδικών επιστημόνων οι οποίοι
έχουν ασχοληθεί με το θέμα, θέσαμε ένα 15σελιδο κείμενο
κακώς κείμενων μέσα στο νομοσχέδιο, στο σχέδ ιο νόμου
συγγνώμη ήτανε τότε. Δυστυχώς κάποια πράγματα δεν
πέρασαν, φτιάξαμε και μία δεύτερη επιστολή ως Τεχνικό
Επιμελητήριο να στείλουμε στο Υπουργείο.
Θεωρώ ότι σε μία συζήτηση στην οποία απείχε η μία εκ
των τριών παρατάξεων θεωρώ ότι για μας δεν είνα ι θέση που
να απέχουμε, δεν είναι θέση το να ζητούμε επιτακτικά μία
απόσυρση. Για μας είναι θέση του να δίνουμε, να παράγουμε
απόψεις, να παράγουμε αντικείμενο, το οποίο θα μπορεί να
βοηθάει
την
οποιαδήποτε
κεντρική
διοίκηση
όπου
αναφερόμαστε και αναφέρομα ι και στο θέμα του Περιφερειάρχη
που αναφέρθηκε το θέμα για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, για τα
χρήματα τα οποία έπρεπε να διασφαλιστούν, που πήραμε τη
διαβεβαίωση από τον Περιφερειάρχη, ότι τα χρήματα αυτά θα
διασφαλιστούν μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από τον
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Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη, όπου θα μπορέσουμε να έχουμε
τα αντίστοιχα χρήματα για το επόμενο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Θεωρούσαμε και θεωρούμε μια αυτονόητη για το Τεχνικό
Επιμελητήριο αυτοτέλεια, ώστε …, και φυσικά διεκδίκηση για
τις υποδομές της Κρήτης στην οποία πρωτίστ ως θα πρέπει το
Τεχνικό Επιμελητήριο να έχει θέση και να παράγει θέσεις.
Όπως είναι για τον ΒΟΑΚ, όπως είναι για το αεροδρόμιο του
Καστελίου, όπως είναι για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο αυτό
που έχει προκηρύξει ο Δήμος Ηρακλείου για το αεροδρόμιο
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
και την αξιοποίησή του.
Είναι πράγματα τα οποία συζητήθηκαν στη Διοικούσα και
φυσικά δυστυχώς αυτές οι θέσεις ή αυτές οι απόψεις οι οποίες
τέθηκαν δεν υπήρξαν, δεν τα μαθαίνουν τα μέλη μας, γιατί πια
δεν
είναι
δημόσιες
οι
συνεδριάσεις,
δεν μπορε ί
ο
οποιοσδήποτε να παρευρίσκεται, αλλά γίνονται κλειστές
τηλεδιασκέψεις. Αλλά η ουσία του πράγματος βγαίνει μέσα
από τα e-mail τα οποία σωρηδόν που φυσικά δίνουν μία
παραγωγή θέσεων στην οποία εμείς ως Open Tee
προσπαθούμε καθημερινά να μπορέσουμε να είμα στε στην
επικαιρότητα και να βοηθούμε τον κάθε συνάδελφο.
Είναι λάθος η άποψη ότι δεν ασχολούμαστε με την
καθημερινότητα των συναδέλφων. Η καθημερινότητα των
συναδέλφων για μας είναι πρώτιστη προτεραιότητα, είναι
πρώτη προτεραιότητα, το δείξαμε και στην π ερίοδο του
lockdown της χώρας, το δείξαμε με τις επιστολές τις οποίες
στείλαμε για τα κακώς κείμενα, για τα ΚΕΚ και το 600άρι αυτό
που πήγε να δοθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες. Το
δείξαμε με τη θέση μας για τους δημοσίους υπαλλήλους, το
δείξαμε σε μία περίοδο δύσκολη την οποία διανύουμε ακόμη
και σήμερα και την οποία δεν ξέρουμε και τι θα μας βγάλει.
Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, ναι, ναι, δεν θέλω να
πω περισσότερα. Θέλω να πω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο θα
προσπαθήσει και προσπαθεί καθημερινά να βρίσ κεται μέσα σε
αντίξοες συνθήκες, ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες ζούμε όλοι
μας, να μπορέσει να πιάσει τον παλμό των εξελίξεων και να
βρίσκεται πρώτο στις εξελίξεις με την κεντρική διοίκηση. Θα
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αναφέρω χαρακτηριστικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα
έγιναν τηλεδιασκέψεις, δύο ή μία ήτανε αποτυχημένη με τον
Υπουργό του χωροταξικού. Στη δε ύτερη τηλεδιάσκεψη με τον
Υπουργό που τέθηκαν επί δύο ώρες περίπου πάρα πολλά
θέματα με τη μη συμμετοχή της ΑΜΑΚ, ανέφερε προηγουμένως
η συναδέλφισσα η Ειρήνη για ποιο λόγο δεν ή θελε να
συμμετέχει. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε να συμμετέχουμε,
καταθέσαμε τις θέσεις μας, καταθέσαμε τις προτάσεις μας,
μάλιστα ζητήσαμε και παράταση του νομοσχεδίου προσωπικά
κι εγώ από τον Υπουργό. Ώστε να παραταθεί η διαβούλευση
και μάλιστα στείλαμε και μία επιστολή διαμαρτυρίας με δική
μας πρωτοβουλία προς τον Υπουργό ότι νομοσχέδια, όπως και
το περιβαλλοντικό μέσα σε Κυριακές, αργίες και Αυγούστους
δεν μπορεί να συζητιούνται και να λέμε ότι κάνουμε
διαβούλευση.
Σίγουρα αυτά έχουν εισακουστεί, να είστε σίγουροι γι’
αυτό. Είμαστε κοντά στις εξελίξεις και προσπαθούμε να
δίνουμε το στίγμα μας όσο μπορούμε και όση δύναμη έχουμε
ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης.
Το ίδιο συνέβη και με τους Ευρωβουλευτές που έγινε μια
πολύ επιτυχημένη τηλεδιάσκεψη, με όλους τους βουλευτές του
Νομού Ηρακλείου και Λασιθίου που συμμετείχαμε και οι τρεις
παρατάξεις. Θεωρώ ότι θέσαμε τις απόψεις μας και να είστε
σίγουροι ότι αυτά μεταφέρθηκαν στην κεντρική διοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τελειώνετε συνάδελφε.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:
Εύχομαι στην επόμενη συνεδρίαση να
είμαστε…, τελειώνω, εύχομαι στην επόμενη συνεδρίαση να
είμαστε δια ζώσης και τα πράγματα να είναι καλύτερα σε
όλους σε μια δύσκολη επικοινωνία σήμερα. Εγώ βλέπω
κάποιους από εσάς, αλλά θεωρώ ότι έστω κι έτσι.
Για μια άλλη φορά να ευχαριστήσω το
υπαλληλικό
προσωπικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου πραγματικά για την
προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Ταβερναράκη.
Οι δύο ειδικοί ομιλητές κρατήσαμε 11 κ αι 11:30 περίπου
λεπτά ο καθένας το λόγο, άρα να δώσουμε στους δύο
επόμενους με σειρά τον συνάδελφο το Μανιαδή, το πολύ πέντε
λεπτά οι δύο επόμενοι, Μανιαδής και μετά να ετοιμάζεται ο
Μαυρογιάννης.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Εγώ σήκωσα τελευταίος το χέρι μου, θέλω να
μιλήσω τελευταίος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η σειρά ορίστηκε συνάδελφε
από το Προεδρείο, μπορείς να αρχίσεις.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Μάλιστα.
Σίγουρα η θητεία μέχρι τώρα της Διοικούσας είναι πάρα
πολύ δύσκολη και πάρα πολύ παράξενη. Αυτό που βιώνουνε
σήμερα οι περισσότεροι συνάδελφοι μέσω της τηλεδιάσκεψης
για μας δυστυχώς ήταν μια αναγκαιότητα στην συντριπτική
πλειοψηφία των συνεδριάσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το
Επιμελητήριο να μην μπορεί να παράξει το έργο που εμείς θα
θέλαμε και θα μπορούσαμε υπό κανονικές συνθήκ ες να
παράξουμε.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες αναφορές σχετικά με τις
προηγούμενες ομιλίες, συγκεκριμένα της Ειρήνης της
Βρέντζου, η οποία έκανε κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες με
στεναχώρησαν. Δηλαδή, έθιξε το θέμα της προηγούμενης
διοίκησης
σχετικά
με
την
δ ημοκρατικότητα,
με
τις
εκπροσωπήσεις κι όλα αυτά. Ποια ήτανε η προηγούμενη
διοίκηση; Των τριών ετών ή του τελευταίου ενάμιση χρόνου
την οποία διαφήμιζε προεκλογικά; Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Σχετικά με τις εκ περιφοράς προτάσεις και αποφάσεις.
Δυστυχώς και αυτό το λίγο έργο που παράξαμε σαν Διοικούσα
αυτό το χρονικό διάστημα, εάν έλειπαν οι εκ περιφοράς
αποφάσεις θα είχαμε παράξει πολύ λιγότερο. Τι θέλουμε; Να
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είμαστε μία αδράνεια μέχρι να περάσει αυτή η λαίλαπα της
πανδημίας; Και να είμαστε αδρανείς ή να χρ ησιμοποιήσουμε
κάποια εργαλεία τεχνολογίας όπως χρησιμοποιούμε αυτό
σήμερα για να βρεθούμε μετά από τόσο καιρό, έστω και από
απόσταση.
Είναι επιβεβλημένη η εκ περιφοράς, δυστυχώς είναι
επιβεβλημένη και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται και πολύ
περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη
θητεία, στην προηγούμενη διοίκηση.
Όσον αφορά τα θέματα, εγώ θα σας πω μόνο για το θέμα
της πληρωμής των ΚΕΚ, το οποίο το έφερε όντως η ΑΜΑΚ στη
Διοικούσα, δικαίως το έφερε διότι αυτοί οι άνθρωποι
ενεπλάκησαν σε μία διαδικασία έτσι ώστε να γίνει κάτι, να
διεκπεραιωθεί ένα επίδομα προς όλους μας, που κατά τη
γνώμη μου κακώς δόθηκε οριζόντια με βάση τους ΚΑΔ, έπρεπε
να δοθεί με φορολογικά και μόνο κριτήρια. Διότι ούτε όλοι οι
δικηγόροι, ούτε όλοι οι μηχανικοί έχουν ε τις ίδιες οικονομικές
δυσχέρειες. Έκρινε η Κυβέρνηση ότι έπρεπε να πάει μέσω
ΚΑΔ, βρήκε αυτό το τέτοιο μέσω ΚΕΚ αλλά δεν μπορείς όταν
έρχεται αυτή τη διαδικασία να συζητηθεί στη Διοικούσα να την
καταψηφίζεις και μετά να έρχεσαι να υπερασπίζεσαι τα
δικαιώματα των ΚΕΚ.
Κλείνοντας, δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα ήθελα να σας
πω ότι, δυστυχώς η ατμομηχανή παραγωγής έργου του
Επιμελητηρίου δεν έχει πάρει ακόμα μπροστά. Η ατμομηχανή
το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι οι μόνιμες
επιτροπές. Ευελπιστώ να συγκρ οτηθούν γρήγορα, έχει ανοίξει
η πρόσκληση έτσι ώστε να καταφέρουμε να παράξουμε ακόμα
περισσότερο έργο για το καλό όλων των συναδέλφων και των
ιδιωτών
και
των
δημοσίων
υπαλλήλων
και
των
ελευθεροεπαγγελματιών που ασχολούνται με ιδιωτικά έργα και
μελέτες και των συναδέλφων που ασχολούνται με μελέτες
δημοσίου και με έργα δημοσίου.
Να είστε καλά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
και που έμεινε μέσα στο χρόνο.
Ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης τελευταίος, τελευταία
τοποθέτηση, άλλα πέντε λεπτά.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα σε όλους. Ένα
λεπτό να κλείσουμε στον διπλανό υπολογιστή.
Θα μπορούσε κανείς να μιλάει πραγματικά, αλλά αφού
έχουμε πέντε λεπτά ας τα πούμε λίγο και γρήγορα σε πέντε
λεπτά.
Αρχίσαμε, έγιναν οι εκλογές του Τεχνικού Επι μελητηρίου
και κατέβηκε η ΑΜΑΚ σαν πρώτη δύναμη, αν οι άλλοι
κατάλαβαν ποτέ ποια ήτανε η διαφορά και έκανε την πρόταση
συνεργασία
όλων,
ήταν
ξεκάθαρη.
Ελάτε
όλοι
να
συνεργαστούμε πάνω στα θέματα μηχανικών, χωρίς να
παρεκκλίνουμε σε τίποτα πάνω από αυτό. Σε αυτή την περίοδο
φάνηκε βέβαια και κακώς το διαβάσαμε αμέσως, ότι υπήρχε
μια κρυφή συμφωνία μεταξύ ποιων ας καταλάβουν αυτοί ποιοι
είναι, να μην γίνει αυτή. Και αρχίσανε δικαιολογίες, όχι εγώ
θέλω να έτσι, ο φόβος ναι μεν από τον Χωραφά το Μιχάλη,
μπα μην πούμε κάτι αντικυβερνητικό, κάτι που το λέμε
συνέχεια, φοβήθηκε μην πούμε κάτι να στεναχωρήσουμε την
Κυβέρνηση. Από την άλλη μπάντα μπας και δεν πάρουν
Προεδρείο.
Ακούγομαι, ακούγομαι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ακούγεσαι.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ακούγεσαι

Αντώνη,

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Α, ωραία.
Συνεχίσαμε
και
φτάνουμε
ξαφνικά
να
μην
τα
πολυλογούμε,
φτάνουμε
ξαφνικά,
ανακοινώνεται
δια
ραδιοφώνου ότι έγινε η συνεργασία μεταξύ Χωραφά –
Ταβερναράκη και κάποιοι ακόμα περιμένουμε να ψηφίσουνε με
ποιους θα συνεργαστούν. Ο νοών νοήτω και το καταλάβανε
αυτοί που ακόμα περιμένουμε να ψηφίσουν με ποιους θα
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συνεργαστούν. Εν πάση περιπτώσει τελείωσε, μοιράσανε και
μάλιστα γενναιόδωρα η τρίτη παράταξη να πάρει γενναιόδωρα
πάρα πολλά για να κάνει το μεγάλο της έργο κοκ.
Πάμε τώρα να δούμε μέσα στη ν περίοδο μέσα στη
Διοικούσα. Ο Μιχάλης ο Χωραφάς ανέθεσε, θα μιλούσε πάρα
πολλή ώρα ότι όλα αυτά φαντάζομαι είναι πάρα πολλά και
οτιδήποτε, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει. Μέσα στη
Διοικούσα ζήσαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Κατεβάζει εισήγηση η
ΑΜΑΚ, έχει αντιει σήγηση κατευθείαν το Open Tee, ενάντια
στην εισήγηση, όχι τίποτα από αυτά που λέει η ΑΜΑΚ να μην
μπορεί να περάσει. Τελεία και Παύλα. Με μία πρεμούρα να
βγαίνουν ανακοινώσεις, διαβάσατε πάρα πολύ καλά που
εκθειάζει τα έργα των Υπουργών, έτσι; Θέλετε να μιλ ήσουμε
για τον ΒΟΑΚ; Αναλώθηκαν στην αρχή να μπορέσουνε να
αρέσκονται να λένε ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε
κατεβάσει σκίτσα, το πρόβλημα τους ήταν να μπορέσουμε να
βάλουμε να μπούνε και διόδια να μην στεναχωρήσουμε αυτούς
που θέλουν τα διόδια και ξαφνι κά σήμερα έρχονται τελευταία
και λέμε να πούμε για τον ΒΟΑΚ, προ εκπλήξεως και βλέπουν
ότι η σημερινή Κυβέρνηση δεν είχε σκίτσα αλλά είχε καλώς ή
κακώς αυτό που είχε. Αλλά όλα είναι να συμβαδίσουμε με
κυβερνητικές πηγές και να τα προπαγανδίσουμε μάλιστα και
πάρα πολύ από κάποιους εκεί όλα αυτά.
Θέλετε
να
πούμε
για
χίλια
δυο
άλλα;
Το
αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο; Έτσι; Λένε ότι κάνανε
παρατηρήσεις και ότι θέλανε τη συνεργασία των τρίτων, είχαν
δεκαέξι σελίδες της ΑΜΑΚ μπροστά τους, παρόλο που εμείς
είπαμε να αποσυρθεί γράψαμε. Είχανε 16 σελίδες έναντι των
οχτώ που κατέβασε το Open Tee, δεν φιλοτιμήθηκαν καν να
διαβάσουν τι λένε αυτές οι 16, τίποτα! Αναλώθηκαν να
κουβεντιάζουνε και ύστερα λέει εμείς δεν θέλουμε συνεργασία.
Αποδείχθηκε, καθόλου δεν την θέλουν ε έτσι και στην πράξη
είχαν 16 σελίδες μπροστά τους, δεν ακούμπησαν να δουν τι
γράφουν. Παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο, ακόμα είναι
κατατεθειμένες μπορούν να τις διαβάσουν σήμερα έτσι;
Παρόλο που είδαν ότι αυτά πέρασαν όπως ήταν στο
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νομοσχέδιο, ξαναήρθαν να ( …) παρακαλώ σας κ. Υπουργέ ε,
να δούμε τι θα κάνουμε στο αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο.
Τι να πούμε τώρα ότι καταψηφίστηκαν οι εισηγήσεις της
ΑΜΑΚ όσον αφορά ό,τι είπε για το αεροδρόμιο, γιατί λέει το
Open Tee η ΑΜΑΚ τώρα θέλει δέντρα λέει και να κάνουν
τσίου-τσίου τα πουλάκια την καταψηφίζουμε. Με αυτό το
επιχείρημα καταψηφίσανε εισηγήσεις.
Να πω κι αυτό που λέει ο φίλος μου ο Μηνάς, δεν
κατάλαβε καν τι έγινε. Πραγματικά να παρακολουθεί, ήταν
ξεκάθαρη η εισήγηση της ΑΜΑΚ, κύριοι εμείς ήμασταν ενάντια
στον τρόπο που έγινε αυτή η μορφή επιμόρφωσης κι όπως
έγινε. Όταν όμως έγινε όλη αυτή η ιστορία, ήρθε κάθετα η
Κυβέρνηση να τα βάλει με όλους. Εμείς ήμασταν ξεκάθαρα,
δεν μπορείς να πηγαίνεις με τους πάροχους και να τους δίνεις
πλουσιοπάροχα. Εμείς δεν θα τα βά λουμε καν με το
οποιοδήποτε μικρό ΚΕΚ που κυκλοφορούσε και έκανε, καν.
Είπαμε στοπ με αυτόν τον τρόπο, κάνε το διαφορετικά. Όταν
όμως εμείς ζητήσαμε γιατί να τιμωρηθούνε όλοι; Φυσικά δεν
κατάλαβε ο Μηνάς γιατί το λέγαμε και το είπε και σήμερα. Θα
καταλάβει, το ψήφισε, φαντάζομαι, αν θυμάμαι το ψήφισε.
Τι να πω τώρα εν μέσω πανδημίας για τα μέτρα πρόταση
από το Open Tee να μειωθούν οι μισθοί δημοσιοϋπαλλήλων
και μετά από ορισμένη αντίδραση δικιά μας δεν πέρασε,
πρόταση ήταν, μην το αρνηθούμε τώρα. Να μειωθού ν μισθοί
δημόσιων υπαλλήλων γιατί είναι χαραμοφάηδες κάθονται και
δεν δουλεύουν. Ναι έτσι το είπαν, ξεκάθαρα, να μειωθούν, τι
να πω τώρα εκεί πάνω που δεν πέρασε; Τα πρακτικά είναι
γραμμένα, μπορεί κανείς να πάει να τα διαβάσει, ξεκάθαρα.
Τώρα όλη η πρεμού ρα ήταν το ό,τι κάνουμε μην θίξουμε
επ’ ουδενί την Κυβέρνηση πάνω σε οτιδήποτε. Προσεκτικά,
Υπουργέ σε παρακαλούμε που κάνεις
πάρα πολύ μεγάλο
έργο, κάνε μια λαδούλα. Μιλάμε τώρα και το μεγάλο τέτοιο που
βάλαμε για το τελευταίο νομοσχέδιο έτσι; Εμείς μιλή σαμε για
πέντε σελίδες εκτός σχεδίου και καλά μιλήσαμε, πέντε σελίδες
στις 170. Τους θησαυρούς που κρύβονται στους άλλους γιατί
δεν τους λέμε; Δεν βγήκανε καν να πούμε, εμείς είπαμε να
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αποσυρθεί τελεία και παύλα. Δεν είναι αυτό το νομοσχέδιο να
περάσει, όσες προτάσεις κι αν του κάνεις και όσο και
καλλωπίσματα και βαψίματα να του κάνεις, γιατί; Δεν θα
αλλάξει η φιλοσοφία του, είναι πρ όβλημα και θα το δούμε. Ένα
νομοσχέδιο που έρχεται να τακτοποιήσει κολλητούς, φίλους
και αυτούς που έχουν πραγματικά χρήμα για να κάνουν τους
επενδυτές, τους μεγαλοεπενδυτές κι όχι όλους.
Διαβάστε τα προσεκτικά σε όλο…, τις 160 σελίδες και θα
δείτε όποιος το διαβάσει. Δεν είναι μόνο να στεκόμαστε τις
πέντε σελίδες του σχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να τελειώνουμε.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν διαφωνώ, καλώς αντέδρασε αυτό, έχει
πάρα πολλά.
Άρα καλό είναι να βγαίνουμε να πούμε στον κάθε
Υπουργό ότι εμείς διαφωνούμε κάθετα με αυτό κι όχι Υπουργέ
το λέω αλλά ας μην το πάρεις ότι κάνω αντιπολίτευση, μην σε
στεναχωρήσω κιόλας.
Να πούμε τώρα…, θα μπορούσε κανείς να μιλάει πάρα
πολύ ώρα να πει έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ήδη
παραπάνω, συντόμευε σε παρακαλώ.

όμως Αντώνη μιλάς

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν ξέρω αν πέρασαν τα πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αρκετά.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό το δια περιφοράς, συγγνώμη τώρα
αυτό που λέει, κανείς δεν είπε Μηνά εμείς να μην γίνεται
συζήτηση. Αλλά συγγνώμη δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα
συναντήσεις, να πηγαίνουμε να λέμε το οτιδήποτε και εμείς
απλά το μαθαίναμε δια τύπου. Από την τηλεόραση μάθαμε
συνάντηση με τον Αρναουτάκη, από την τηλεόραση με τον
Λαμπρινό, από την τηλεόραση το ένα, από την τηλεόραση
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είδαμε ξαφνικά ένα πρωί στο Facebook χαιρετούρες με τον
Χατζηδάκη και λέγαμε όλοι πού στο καλό είναι αυτ ό.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Στον Χατζηδάκη Αντώνη είχες έρθ ει και εσύ.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτά δεν μπορεί η Διοικούσα να μην ξέρει
τίποτα. Θα πρέπει η Διοικούσα να μαθαίνει, ο πρώτος που θα
το μάθει είναι πάρα πολύ, με e-mail, με οτιδήποτε και εξάλλου
με το mail βλέπετε πολύ καλά τις απαντήσεις ένα ΟΚ είναι, δεν
γράφει και τίποτα, ένα ΟΚ είναι, δεν γίνεται συζήτηση, ένα
απλό ΟΚ γράφεται και τελείωσε.
Άρα μην ακούω τώρα ότι δεν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αντώνη τώρα.

Σε

παρακαλώ

όμως

βρε

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Μια χαρά λειτουργούσαμε, υπάρχουν
τηλέφωνα, υπάρχουν χίλια δυο ν α συζητήσουμε και να
λαλήσουμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν θα σου αφαιρεθεί ο
λόγος, συγγνώμη.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορούσαμε και να πάμε.
Δεν υπάρχει να κρυβόμαστε, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και
μια μέρα θέλει συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, την άλλη
μέρα όμως όταν πήγε ο Πρόεδρος του ΟΑΚ ήτανε πέντε άτομα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη συνάδελφε κάνεις
κατάχρηση του χρόνου.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
τελείωσε.

Δεν ακούω τι λέει. Δεν ακούω. Εντάξει

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία ακούγεται από αλλού;
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει τα λέμε, γεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχει περάσει ο χρόνος σου
πολλή ώρα.
Με ακούτε τώρα οι υπόλοιποι; Και ο Αντώνης τώρα. ΟΚ.
ΜΑΡΑΚΗ: Σε ακούμε, σε ακούμε. Μπορώ να τοποθετηθώ με
δύο λέξεις πάνω σε αυτό που είπε ο Αντώνης πως έχουμε
και…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι Φανή δεν έχεις γραφτεί
σε κατάλογο, σε παρακαλώ, τέλειωσε η ιστορία.
Τελειώσανε οι τοποθετήσεις των τεσσάρων συναδέλφων,
τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι δευτερομιλία από τον εισηγητή της δράσης της
Διοικούσας, υποθέτω ότι θα την κάνει ο Πρόεδρος.
Το λόγο στον Πρόεδρο τον Χωραφά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Πρόεδρε νομίζω σημείωσα τα
περισσότερα, θα προσπαθήσω να τα απαντήσω γιατί
δυστυχώς η ΑΜΑΚ διακρίνεται σε αυτή την τακτική εδώ και
χρόνια, να παρουσιάζει μία όψη του νομί σματος που δεν
υπάρχει. Όμως θα προσπαθήσω σε όλα τα ζητήματα να
τοποθετηθώ, αφού αναφέρω και το Μηνά και τον Μανιαδή που
τον ξέχασα πριν, σε αυτούς που συνέβαλαν καθοριστικά στο
να γραφτούν οι προτάσεις μας για τον 4412.
Ξεκινώντας απ αυτά που είπε ο Αντ ώνης που μίλησε και
τελευταίος, πραγματικά δεν καταλαβαίνω αν βρισκόμαστε στην
ίδια Διοικούσα Επιτροπή. Είναι απορίας άξιο όλα αυτά που
ακούστηκαν. Τι να σταθώ τώρα; Να σταθώ στην άποψη περί
κυβερνητικών απόψεων μου; Εδώ οι απόψεις τους ΤΕΕ/ΤΑΚ
είναι η βασική επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και
έρχονται να πουν ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι κυβερνητικό. Δηλαδή
πιο χιουμοριστική άποψη δεν έχει ακουστεί στην ιστορία του
ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά εκτιμώ των χιούμορ των φίλων και συνεχίζω.
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Όσον αφορά τις διάφορες εισηγήσεις τις οποίες αναφέρει,
τις οποίες κάνει η ΑΜΑΚ, αν εξαιρέσουμε ότι πολλές από
αυτές έρχονται στο παρά ένα, που δεν το κατηγορώ αυτό,
καταλαβαίνω τον φόρτο όλων, δεν υπάρχει ζήτημα εκεί. Αυτό
όμως το οποίο κατηγορώ και τονίζω και πρέπει να καταγραφεί
από
όλους
στην Αντιπροσωπεία
και
όχι
μόνο την
Αντιπροσωπεία, είναι ότι την ΑΜΑΚ δεν την ενδιαφέρει η
σύνθεση απόψεων. Ευτυχώς το καταλάβαμε νωρίς, μετά τα
αποτελέσματα και πριν την σύνθεση των οργάνων και δεν
έγινε κάποιο τραγικό λάθος που να μην επιτρέψει τη
λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Σε όσα κείμενα έχουμε ζητήσει σύνθεση και συνεργασία
δεν έχει επιτευχθεί ποτέ, ποτέ όμως και πιστέψτε με εκτιμώ τη
γνώση προσωπικά τουλάχιστον των μελών της Διοικούσας
Επιτροπής από την ΑΜΑΚ, για να μην πω και άλλων που
βρίσκονται εκτ ός, και γι’ αυτό θεωρούσα, θεωρούσα, σχεδόν
έχω σταματήσει να θεωρώ και ας μην συνεχίσω να προσπαθώ,
γιατί θα συνεχίσω να προσπαθώ για να υπάρχει σύνθεση,
όμως όποτε κι αν ζητήσαμε, γιατί πραγματικά με τον
Αντιπρόεδρο ζητάμε την σύνθεση των απόψεων, ποτέ δ εν
συμφώνησαν σε κάποια σύνθεση, ακόμα και όταν αυτές
εμπεριείχαν κατά 80 -90% τις απόψεις της ΑΜΑΚ.
Όσον αφορά τις προσκλήσεις. Το έχω εξηγήσει σε όλα τα
μέλη της Διοικούσας να το πω και στα μέλη της
Αντιπροσωπείας, εμείς μετά την εκλογή μας ζητήσαμε από
τους Βουλευτές εγγράφως, καλέσαμε μάλλον όλους τους
Βουλευτές εγγράφως να μας συναντήσουν. Από εκεί και πέρα
ο καθένας εκτάκτως όποτε έχει χρόνο μας καλεί. Πιθανόν
γνωρίζετε πόσο επιβαρυμένο είναι το πρόγραμμα των
Βουλευτών και συνήθως η πρόσκληση αυτή γίν εται τελευταία
στιγμή. Κατανοώ τον προβληματισμό, το δέχομαι, έχω πει
μέσα στη Διοικούσα ότι το δέχομαι, ζητώ συγγνώμη, δεν μου
αρέσει όμως και το έχω δηλώσει, να λέω όχι δεν θα
συναντηθούμε μέχρι να συμφωνήσουν οι εννιά. Δυστυχώς είναι
δύσκολο.
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Βλέπετε όμως και έχει σημασία να το δείτε το ότι το
ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει αναβαθμιστεί αυτούς τους μήνες και όλο και
περισσότερο ζητούν την άποψή του. Μας καλούν, δεν
καλούμε. Ο Αντιπεριφερειάρχης μας κάλεσε για την άποψή
μας, ο Δήμαρχος μας κάλεσε για την άποψή μας, και πι στεύω
ότι το τελευταίο που θα βρείτε να πείτε όλοι σας είναι ότι είναι
πολιτική μου φίλοι.
Όσον αφορά στο θέμα των πρόσφατων τηλεδιασκέψεων,
αλλά και όλων των συναντήσεων για τις οποίες κατηγορούμαι
ότι δήθεν δεν είμαι δημοκρατικός. Όλοι μα όλα ένα προς έ να
τα μέλη της Διοικούσας μπορούν να σας διαβεβαιώσουν ότι σε
όλες αυτές τις συναντήσεις δεν επιδιώκω να μιλήσω
περισσότερο από αυτούς. Συνήθως όλα τα μέλη ή τουλάχιστον
όσα επιθυμούν μιλούν περισσότερο από εμένα ή μπορούν να
μιλήσουν περισσότερο από εμένα . Σε όλες αυτές τις
συναντήσεις προσπαθώ να είμαι συνοπτικός και περιεκτικός
για να δώσω το χρόνο σε όλους και δεν νομίζω ή τουλάχιστον
γνωρίζω ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κανείς που να
παραπονεθεί για το χρόνο της τοποθέτησής τους σε αυτές τις
συναντήσεις.
Τι ζήτησα λοιπόν και κατηγορήθηκα; Σε αυτή τη δράση η
οποία θα ήταν πρωτοποριακή για το ΤΕΕ/ΤΑΚ και ας απέτυχε,
δηλαδή στην τηλεδιάσκεψη ένας Υφυπουργός θα λάμβανε τη
γνώμη του ΤΕΕ/ΤΑΚ παρόντων όλων των μελών της
Διοικούσας και να τον παρακολουθούν όλα τα μέλη, όλοι οι
συνάδελφοι της Ανατολικής Κρήτης που όμως δεν θα
φαίνονταν στο πάνελ, σε αυτό τον περιορισμένο χρόνο να
μιλήσω εγώ, ώστε η συζήτηση να μην ξεφύγει καθώς όσοι ήταν
παρόντες στη δεύτερη συνάντηση, γιατί αφού η ΑΜΑΚ
αποφάσισε να μην παραστεί δεν το ανακοίνωσε φυσικά σε
κανέναν, αυτό είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες και η
ενημέρωση. Δεν τους μέμφθηκα γι’ αυτό, δεν πήρα να πω
γιατί, ο καθένας κάνει τις επιλογές του και είναι υπεύθυνος γι’
αυτές. Ο Υπουργός καλώς ή κακώς μας έδωσε το λόγο
περίπου 20 με 25 λεπτά, συγχωρέστε με δεν το θυμάμαι
ακριβώς, όμως όταν είδε την πορεία και το επίπεδο της
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συζήτησης και με τον ποιο τρόπο τίθονταν όλα τα θέματα με
επιστημονικό τρόπο, με αναφορά σε αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας, με απαντήσεις του και ευτυχώς
που έχω μάρτυρες ότι θα αλλάξει πολλά ζητήματα τα οποία
του τέθηκαν. Μας ανανέωσε και για άλλο χρόνο και συνεχίσαμε
άλλα 20 ή 25 λεπτά δεν θυμάμαι ακριβώς τις τοποθετήσεις.
Χαίρομαι που πολλά από αυτά στα οποία είτε άλλαξε τη
γνώμη του είτε θεωρε ί ότι θα διορθωθούν, τα επιβεβαίωσε στη
χθεσινή του συνέντευξη στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και δείχνει την
παρεμβατικότητα μας και την ουσία των παρεμβάσεων μας και
για να μην νομίζει κανείς ότι περιαυτολογούμε ή ο Χωραφάς ή
ο Ταβερναράκης ή η παρέα είναι αυτή που καθ ορίζει τις
εξελίξεις, προφανώς άλλοι είναι που πιέζουν περισσότερο από
εμάς, όμως μας ενδιαφέρει να ακούγεται η πρόταση μας και τα
επιχειρήματα μας.
Να προσπαθήσω εν τάχει να μιλήσω για τα υπόλοιπα
ζητήματα.
Για τη λειτουργία μέσω των e-mail, τη λειτουργία της
Διοικούσας πέφτω από τα σύννεφα έτσι; Δεν την ξεκίνησα εγώ
αυτή τη διαδικασία συνάδελφοι, αυτή υπήρχε χρόνια στο
Τεχνικό Επιμελητήριο, εγώ τη βάζω για κάποια θέματα κι όχι
για την πλειοψηφία. Να θυμίσω απλά ότι η ΑΜΑΚ και κάποιοι
ακόμα που δεν είναι σήμερα παρόντες στο Τεχνικό
Επιμελητήριο, αποφάσισαν τη συμμετοχή σε προσφυγή στο
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τουριστικής επένδυσης μέσα
από e-mail. Για να ξέρουμε ο καθένας τι πρεσβεύει σε αυτή τη
ζωή. Γιατί όλοι αυτοί που μίλησαν σήμερα συνάδελφοι δε ν
είναι χθεσινοί στη Διοικούσα, είναι πάρα πολλά χρόνια όπως
είμαι και εγώ και όλοι κρινόμαστε για τη διαχρονικότητα των
απόψεων μας.
Όσο για την ανακοίνωση της EUROPLAN η οποία πήγε
και σε συναδέλφους και σε πολίτες, εγώ ήμουν ο πρώτος που
έθιξα το θέμα 5 Σεπτεμβρίου. Είμαι περήφανος που μέσα από
το ΤΕΕ/ΤΑΚ, όχι μέσα από το συγκεκριμένο e-mail μέσα από
το ΤΕΕ/ΤΑΚ ξεκίνησε η ανάδειξη του θέματος ως πρόβλημα 5
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Αυγούστου. Δεν θα βρείτε πολλούς να αντιπολιτεύονται στις 5
Αυγούστου. Σας παρακαλώ να προσπαθήσετ ε να τους βρείτε.
Το θέμα πήρε διαστάσεις, υπάρχουν πλέον πολλές
αντιδράσεις,
πολλές
φωνές
που
μας
στηρίζουν,
θα
παρακολουθούμε και στη συνέχεια το ζήτημα και ελπίζω ότι θα
δικαιωθούμε. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, ελπίζω όμως και
πιστεύω και θα μάθουμε γ ι’ αυτό. Αν δεν έπρεπε το όνομα μου
να βρίσκεται στην ανακοίνωση της εταιρείας μου, ζητώ από
όλους σας συγγνώμη, το έκανα ήδη και στη Διοικούσα. Αν
κάποιοι από αυτό θεωρούνται θιγμένοι ζητώ συγγνώμη. Στην
εφημερίδα είπα και είναι καταγεγραμμένο και μπορώ ν α το
δείξω σε όλους, πηγαίνετε όλοι στο μηχανικό σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε να τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι θα προσπαθήσω Πρόεδρε και
ευχαριστώ που μου δίνεις ένα – δυο λεπτά παραπάνω.
άλλωστε
αυτό
πήγε
αυστηρά
στη
λίστα
που
είνα ι
καταγεγραμμένη στην EUROPLAN, δεν ήτανε ένα μαζικό email προς όλους που να έχει ληφθεί από e-mail από λίστες
διάφορες κτλ.
Αν κάποιοι δεν θέλουν να είναι στην
προσωπική μου επικοινωνία να με ενημερώσουν να τους
διαγράψω από το e-mail.
Όσον αφορά τις απόψεις μας για τους διαγωνισμούς έχω
δεσμευτεί προσωπικά ότι τις διαβάζω και τοποθετούμαι και ας
έχω ερωτηθεί επανειλημμένως σε κάθε Διοικούσα. Να πω
πάντως ότι κανένας από την ΑΜΑΚ μέχρι σήμερα δεν έχει
εκφράσει αντίρρηση για κανένα διαγωνισμό. Αυτό πρέπ ει να
καταγραφεί.
Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και όλους για την υπομονή σας
και ό,τι χρειαστεί μπορούμε να τα πούμε και στη συνέχεια
μέσα στα υπόλοιπα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο
της Διοικούσας για τη δευτερολογία.
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Το θέμα θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί και θα προστεθεί
στα πρακτικά της Αντιπροσωπείας έγγραφο που στάλθηκε στα
mail του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας από την ΑΜΑΚ, έτσι
όπως ζητήθηκε.
ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη ΔΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Το 3 ο θέμα τώρα,
προχωράμε στο 3 ο θέμα της συνεδρίασης, το οποίο δεν έχουν
κατατεθεί γραπτές προτάσεις για τον έλεγχο της Διοικούσας,
ούτε επερωτήσεις, οπότε θεωρείται λήξαν.
ΘΕΜΑ 4 ο
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης
2019. Προϋπολογισμού 2020 ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Πάμε στο 4 ο θέμα την
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης
2019. Προϋπολογισμού 2020 ΤΕΕ/ΤΑΚ .
Η διαδικασία θα είναι η ίδια, θα δοθεί ο λόγος στον
εισηγητή, εισηγητής είναι πάλι η Διοικούσα Επιτροπή , η οποία
φαντάζομαι βέβαια θα δώσει το λόγο στην αρμόδια που
συνέταξε το έγγραφο.
Το λόγο τον έχει ο Πρόεδρος της Διοικούσας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ευχαριστώ Πρόεδρε, την εισήγηση
θα την κάνει η Προϊσταμένη μας η Τατιάνα η Δανασή και θα
ήθελα απλά να υπ ενθυμίσω ότι όλες οι παρατάξεις έχουν
δεσμευτεί για την ψήφισή του στην Αντιπροσωπεία σε αυτόν
τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω και την
Τατιάνα και όποιον επιθυμεί να παρέμβει να είναι όσο το
δυνατόν σύντομοι γιατί την οικονομία του χρόνου, δεδομένου
ότι έχουμε και άλλα σοβαρά θέματα που ακολουθούν.
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Ευχαριστώ, Τατιάνα παρακαλώ έχεις το λόγο.
ΔΑΝΑΣΗ: Καλησπέρα σε όλους, ακούγομαι; Με ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
δοκίμασε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :

Τώρα

ακούγεσαι,

για

ΔΑΝΑΣΗ: Με ακούτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι σε ακούμε, αν όμως
έχουμε προβλήματα Τατιάνα θα σου ζητήσουμε να κλείσεις το
βίντεο μήπως είναι καλύτερη η λειτουργία.
Ξεκίνα.
ΔΑΝΑΣΗ: Ωραία.
Καλησπέρα σε όλους, φέτος ο προϋπολογισμός του
τμήματος για το έτος έχει ήδη εγκριθεί από την κεν τρική
υπηρεσία του ΤΕΕ με την Α47/Σ20/2020. Το ποσό για τον
φετινό προϋπολογισμό ανέρχεται στις 780.000 ευρώ.
Ακολουθήθηκε
φέτος
μία
διαφορετική
διαδικασία
προϋπολογισμού του τμήματος ακριβώς λόγω των μέτρων
εφαρμογής του περιορισμού της υγειονομικής πανδ ημίας. Έτσι
η κεντρική υπηρεσία του ΤΕΕ ενέκρινε τον προϋπολογισμό
χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη και προβλεπόμενη
έγκρισή του από την Αντιπροσωπεία του τμήματος. Όμως η
Αντιπροσωπεία (…) και γι’ αυτό άλλωστε και απόψε θέτουμε
το θέμα της έγκρισης τ ων οικονομικών στοιχείων της
υπηρεσίας.
Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος σε
απολογισμό και τον ισολογισμό για το έτος 2019, όσο και για
τον προϋπολογισμό για το 2020 με τη συνεδρίαση της στις 14
Μαΐου του 2020.
ΛΥΔΑΚΗ: Τατιάνα κλείσε καλύτερα το βίντεο.
ΔΑΝΑΣΗ: Ωραία.
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Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τα στοιχεία περιληπτικά,
ενώ ταυτόχρονα σας έχω στείλει αναλυτικά όλα τα σχετικά
έγγραφα που αφορούν το θέμα αυτό.
Να υπενθυμίσω ότι ο προϋπολογισμός για το 2019 ήταν
851.955,09 ευρώ. Για το 2019 τα έσοδ α που είχε το τμήμα
ήταν στο ποσό των 227.415,22 ευρώ, στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνεται η τακτική επιχορήγηση του λαμβάνει το
τμήμα κάθε χρόνο από την κεντρική υπηρεσία και αυτό ήταν
ένα ποσό των 22.180,66 ευρώ, διάφορα έσοδα όπως και
κρατήσεις
που
παρακρατ ούνται
και
αποδίδονται
για
λογαριασμό των δικαιούχων ήταν 34.135,31 ευρώ, ενώ από τη
χρήση του 2019 (διακοπή ήχου)…, της τάξης των 171.099,25.
Αν αθροιστούν όλα αυτά φτάνουμε στο σύνολο των εσόδων
του τμήματος για το 2020.
Αντίστοιχα για τη δράση του τμή ματος ήτανε 125.849,48
ευρώ που αν προσθέσουμε και το υπόλοιπο που είχαμε που
ήτανε (….) τα έσοδά μας είναι ίσον με τα έξοδά μας για τη
χρήση του 2019. Η 101.565,74 ήταν το υπόλοιπο στη χρήση
του 2019. Αυτό αναλύεται ως ακολούθως στη 31 -12-19 το
διαθέσιμο ποσό 92.361,77 ευρώ. Υπήρχαν όμως και επιταγές
που δεν είχανε εξοφληθεί από τους δικαιούχους και αυτές
είχαν ανέλθει στο ποσό των 2.328,33 ευρώ, ενώ ο
λογαριασμός που έχει το τμήμα στο κοινό κεφάλαιο ήτανε
11.632,30.
Να θυμίσω ότι ο λογαριασμός αυτός του κοινού
κεφαλαίου ήτανε ένας δεύτερος λογαριασμός που διαθέτει το
τμήμα στην Τράπεζα της Ελλάδος που όμως λόγω της
οικονομικής κρίσης και μετά είχε δεσμεύσει το κράτος και στην
ουσία
είναι
κάτι
σαν μερίδα πια. Δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθούν χρήματα σε περίπτ ωση που έχει το τμήμα
ανάγκη, παρά μόνο μέσα από μια ειδική διαδικασία που
προβλέπεται.
Προχωρώντας στον ισολογισμό για το 2019 το ενεργητικό
έχει την εξής εικόνα, η αξία της βιβλιοθήκης μας ήτανε στα
75,10 ευρώ το οποίο μεταφράζεται σε 7.010 καταγεγραμμέ να
βιβλία. Τα πάγια στοιχεία της υπηρεσίας από τα προηγούμενα
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χρόνια διαμορφώνεται στην αξία των 7.404,14 ευρώ και τα
διαθέσιμα είναι 101.565,74 διαμορφώνοντας το σύνολο του
ενεργητικού στις 109.044,98.
Το παθητικό των προηγούμενων ετών μαζί με τα
αποτελέσματα της χρήσης του 2019 επίσης ανέρχεται στο
ποσό των 109.044,98 ευρώ κι έτσι επιτυγχάνουμε ενεργητικό
ίσον με παθητικό.
Στον πίνακα των αποσβέσεων που σας έχω στείλει,
απεικονίζεται η διαμόρφωση του κόστους για την υπηρεσία
των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία με το πέρασμα του
χρόνου αξίζουν όλοι και λιγότερο. Με τις αποσβέσεις αυτές
καταγράφεται η διαδικασία φθοράς, γιατί και αυτό αποτελεί
έξοδο για την υπηρεσία.
Αυτή ήταν ο απολογισμός και ο ισολογισμός της χρήσης
του 2019 και ο προϋπολογισμός για το 2020 με μια
περιληπτική
γραφή
διαμορφώνεται
ως
τα
έσοδα,
προϋπολογίζουμε ότι ίσως έχουμε μια τακτική επιχορήγηση
από το ΤΕΕ της τάξης των 50.000 ευρώ, μια έκτακτη
ενδεχομένως της τάξης των 20.000 ευρώ, κάποιες άλλες
λοιπές επιχορηγήσεις στις 18.500, ενώ όλα τα υπόλοιπα, οι
κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων είναι στις 589.935,26
ευρώ, προστίθεται εδώ και το υπόλοιπο της χρήσης του 2019
με ένα σύνολο εσόδων 700.000.
Αντίστοιχα
οι
διάφοροι
ΚΑΕ
των
εξόδων
προϋπολογίζονται και αυτοί στο σύνολο των 780.000 ευρώ.
Όπως σας ανέφερα στα έγγραφα που αφορούν τα
οικονομικά στοιχεία αυτό και ζητείται από το Σώμα να εγκρίνει
τον ισολογισμό και τον απολογισμό του τμήματος για το 2019
και τον προϋπολογισμό τη χρήση του 2020.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
συνεχίσει να κλείνει την εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :
συμπληρώσω Πρόεδρε είναι

Αν θέλει ο Πρόεδρος να

Το
ότι

μόνο που θέλω
δεσμευόμαστε για

να
μια
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προσεκτική διαχείριση των οικονομικών μας, όλες οι κινήσεις
είναι μετρημένες. Γίνονται μόνο απαραίτητες ε νέργειες
βελτίωσης.
Πρόσφατα
παραγγείλαμε
την
αλλαγή
δύο
κουφωμάτων και τις επόμενες μέρες θα παραγγείλουμε κάποια
Plexiglas να προστατεύσουμε το προσωπικό από τους
συναλλασσόμενους για λόγους covid και βεβαίως θα
προσπαθήσουμε
όπως
είπα
πριν
οι
ενέργειες
για
αποκατάσταση των φθορών του τμήματος να μην γίνουν με
δικούς μας πόρους. Να εξευρεθούν πόροι από το Κεντρικό
ΤΕΕ ή από αλλού για να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου τα
χρήματα του ταμείου που υπάρχουν στο ταμείο του τμήματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να υποθέσω ότι κάποιος
άλλος από τη Διοικούσα δεν θέλει να κάνει κάποια
συμπλήρωση ως προς τον προϋπολογισμό, βλέπω ότι έχει
σηκώσει ήδη χέρι ο συνάδελφος ο Τσεκούρας, αλλά αυτό
μάλλον πάει για μετά για τις διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Υπάρχει κάποιο μέλος της Διοικούσας που θέλει να πει
κάτι
συμπληρωματικό
για
τον
προϋπολογισμό;
Όχι
τοποθέτηση; ΟΚ συνεχίζουμε.
Ανοίγει
κατάλογος
για
διευκρινιστικές
ερωτήσεις,
παρακαλώ να είναι σύντομες και περιεκτικές για μισό λεπτό
περιμένουμε, μέχρι να τελειώσει την ερώτησή τ ου ο
συνάδελφος ο Τσεκούρας που του δίνουμε το λόγο, μένει
ανοιχτός ο κατάλογος.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ: Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια καταρχήν σε όλο
το
προσωπικό
του
ΤΕΕ
που
ασχολήθηκε
με
τον
προϋπολογισμό και μας έχει στείλει όλη την ανάλυση.
Δυο διευκρινιστικές ερω τήσεις θα ήθελα να κάνω. Ο
κωδικός 3359 που λέμε έσοδα από εκποίηση λοιπόν κινητών
αξιών, από πού προκύπτει; Και για ποιο λόγο τα έσοδα υπέρ
ΤΕΕ υπολογίζονται σε 15.000 έναντι 30.000 ευρώ.
Αυτά τα δύο ήθελα, ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Δεν βλέπω άλλο χέρι
σηκωμένο, άρα θεωρείται ότι τέλειωσαν οι διευκρινιστικές
ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο Πρόεδρος της
Διοικούσας ή η Κα Δανασή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Παρακαλώ η Κα Δανασή.
ΔΑΝΑΣΗ: Απλώς είχα μία διακοπή και δεν άκουσα ακριβώς το
πρώτο ερώτημα. Ο κωδικός 33 59, δεν άκουσα την ερώτηση.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ: Από πού προκύπτει. Το 3.000 ευρώ σαν ποσό.
ΔΑΝΑΣΗ: Μισό λεπτό, 3359 μου είπατε;
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ: Μάλιστα.
ΔΑΝΑΣΗ:
Συγγνώμη
αλλά
δεν
τον
βλέπω
στον
προϋπολογισμό, για τον προϋπολογισμό μιλάμε; Για τί δεν
βλέπω κάποιον ΚΑ 3359 στον προϋπολογισμό.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ:
Είναι στην κατηγορία έσοδα από την
επιχειρηματική
δραστηριότητα
του
Νομικού
Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου, στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 που μας
στείλατε.
ΔΑΝΑΣΗ: Επειδή δεν βλέπω, δεν μπορώ εγώ ε δώ…, α,
συγγνώμη έχω λάθος έγγραφο μπροστά μου, συγγνώμη.
Σε αυτόν τον κωδικό, καταρχήν να σας θυμίσω ότι στον
προϋπολογισμό υπήρχαν κάποιοι (…) οι λεγόμενοι ΚΑΕ, οι
οποίοι συνήθιζε το τμήμα να…, στους οποίους να βάζει είτε
έσοδα είτε έξοδα. Αυτός ο προϋπ ολογισμός, μάλλον αυτός δεν
έχει κίνηση γενικότερα. Υπήρχε από τότε που τουλάχιστον εγώ
ανέλαβα τη Διεύθυνση τέλος πάντων, τα οικονομικά του
τμήματος και η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω τι θα μπορούσε
να είναι αυτό, αλλά επειδή πρέπει να υπάρχουν κωδικοί γ ια να
συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός, συνεχίστε και αυτός ο
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κωδικός. Δεν είναι κάτι ο κωδικός αυτός, δεν χρησιμοποιείται,
δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, τουλάχιστον όσο καιρό εγώ
ασχολούμαι με αυτά, απλώς καταλαβαίνετε ότι οι ΚΑΕ δεν
μπορεί να είναι μόνο δύ ο ή μόνο τρεις, υπάρχουν ένα σύνολο
από ΚΑΕ, κάποια στιγμή επιλέχθηκαν και συνεχίζουν και
υπάρχουν.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ: ΟΚ.
ΔΑΝΑΣΗ: Σε ό,τι αφορά τον ΚΑΕ 3359 που ρωτάτε, αυτό.
Το δεύτερο ερώτημά μας ποιο ΚΑΕ ήταν; Έσοδα; Δεν σας
ακούω καλά, υπέρ ΤΕΕ.
Λοιπόν τα έσοδα υπέρ ΤΕΕ προκύπτουν κυρίως από τις
πραγματογνωμοσύνες. Όταν κάποιος ιδιώτης έρχεται στο
Τεχνικό Επιμελητήριο ζητώντας μία πραγματογνωμοσύνη,
υπάρχει ένας κωδικός που όταν ο πραγματογνώμονας μας
ανακοινώνει την αμοιβή του, από την αμοιβή του το μισ ό αν
δεν κάνω λάθος είναι έσοδα υπέρ ΤΕΕ, τα οποία τα χρεώνει ο
(…). Γιατί το τμήμα πρέπει εκτός από το να πληρώσει τον
πραγματογνώμονα να έχει και έσοδα για την ενασχόλησή του
και τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης και την τήρηση
των διαδικασιών όπως προ βλέπονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ευχαριστούμε
τη
συνάδελφο, μάλλον την Κα Δανασή για την ενημέρωση.
Προχωράμε, ανοίγει ένας κατάλογος για τοποθετήσεις, αν
υπάρχουν συνάδελφοι, μισό λεπτό θα μείνει ο κατάλογος
ανοιχτός.
Δεν υπάρχει παρά μόνο μία τοπ οθέτηση του συνάδελφου
του Μπάκιντα, ο οποίος θεωρητικά είναι και ο ειδικός ομιλητής
στην παρούσα φάση για την ΑΜΑΚ.
Μπορεί να ξεκινήσει.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Απλά ήθελα να πω, σε σχέση με την
τοποθέτηση του Προέδρου στην αρχή για το συγκεκριμένο
θέμα, ότι η ΑΜΑΚ μετά από παρεμβάσεις που έκανε στη
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Διοικούσα Επιτροπή του Μαΐου και που ευχαρίστως η Τατιάνα
συμπεριέλαβε και διόρθωσε κάποιους κωδικούς και όλη η
Διοικούσα συμφώνησε, μετά από αυτό η ΑΜΑΚ να πούμε ότι
στη Διοικούσα Επιτροπή τα μέλη της ΑΜΑΚ, υπερψήφισαν και
τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό και τον απολογισμό.
Χωρίς αυτό να σημαίνει όπως είπε ο Πρόεδρος ότι
δεσμευτήκαμε ότι στην Αντιπροσωπεία θα ψηφίσουμε αυτό το
πράγμα.
Δεν
δεσμεύουμε
ποτέ
τα
μέλη
μας
στην
Αντιπροσωπεία. Ο κάθε ένας είναι εκλεγμένο μέ λος και έχει τη
δυνατότητα να τοποθετηθεί και να ψηφίσει όπως θέλει.
Εμείς σαν μέλη της Διοικούσας μετά από την συνεργασία
που υπήρξε με την υπηρεσία και με το Προεδρείο της
Διοικούσας αποφασίσαμε και στη Διοικούσα Επιτροπή
υπερψηφίσαμε για το θέμα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κλείνει η διαδικασία των
τοποθετήσεων αφού δεν υπήρξε άλλος συνάδελφος. Αν θέλει ο
Κώστας να κατεβάσει το χεράκι.
Προχωράμε σε δευτερολογία του βασικού εισηγητή. Δεν
ξέρω αν υπάρχει λόγος, ας πει ο συνάδελφος Πρόεδρος της
Διοικούσας αν θέλει να τοποθετηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όχι, από την πλευρά μου να
ευχαριστήσω και τον Κώστα και την ΑΜΑΚ για τις χρήσιμες
προσθήκες τις οποίες έκαναν κατά τη συζήτηση του
προϋπολογισμού, τώρα το ότι δεν θυμούνται ότι είπα να το
τηρήσει η παράταξη και να το υπερψηφίσει, θυμάστε ότι τότε
δεν υπήρχε στο φως μπροστά μας αν η Αντιπροσωπεία θα
συνεδριάσει, αν μπορούμε να κάνουμε τηλεδιάσκεψη με τόσα
άτομα και επειδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση ή τουλάχιστον
νομίζαμε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν απ αραίτητη προϋπόθεση να
δεσμευτεί η Αντιπροσωπεία για την ψήφιση, τελικά ξέρετε ότι
τα πράγματα έγιναν πιο ευέλικτα και η Διοικούσα του ΤΕΕ
ενέκρινε τον προϋπολογισμό και προχωράνε τα ζητήματα,
είχαμε συζητήσει αυτό.
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Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Συγγνώμη αλλά Πρόεδρε εσύ το είχες πει αυτό
και εμείς είπαμε ότι εμείς δεν δεσμευόμαστε για τα μέλη μας,
αλλά δεσμευόμαστε ότι εμείς δεν πρόκειται να προτείνουμε
κάτι διαφορετικό αφού το ψηφίσαμε στη Διοικούσα.
Σε παρακαλώ πολύ μην βάζεις θέμ α για την παράταξή
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :
ευχαριστώ.

Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ευχαριστώ πάρα πολύ
όσους συμμετείχανε στις εισηγήσεις και στις ερωτήσεις ως
τώρα.
Θα προχωρήσουμε στην έγκριση, εφόσον δεν υπάρχουν
τροπολογίες ή νέες προτάσεις διαφοροποίησης των τριών
εγγράφων, θα προχωρήσουμε στην έγκριση καθενός χωριστά.
Επειδή φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία μάλλον είναι υπέρ,
προτείνω να μετρήσουμε τα λευκά και τα κατά στην κάθε μία,
για να μην μπούμε στη διαδικασία να δουλ εύουμε με τα raise
hands σε όλες τις προτάσεις.
Συμφωνείτε; Εάν υπάρχει διαφωνία ας το πείτε τώρα.
Λοιπόν δεν βλέπω κάποια διαφωνία, άρα θα ήθελα για
τον οικονομικό απολογισμό όσοι διαφωνούν με την εισήγηση
της Διοικούσας παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι, ό σοι
διαφωνούν με την εισήγηση της Διοικούσας παρακαλώ να
σηκώσουν το χεράκι. Δίνονται 20 δευτερόλεπτα.
Δεν
υπάρχουν διαφωνίες, όσοι ψηφίζουν λευκό, άλλα 20
δευτερόλεπτα συνάδελφοι. Να υποθέσουμε ότι οι υπόλοιποι
είναι υπέρ; Οι υπόλοιποι κρίνονται με βάση το παρουσιολόγιο
που έχουμε εδώ μπροστά μας και είναι 51.
Προχωράμε στην έγκριση του ισολογισμού, πάλι για το
λευκό, μάλλον το κατά πρώτα 20 δευτερόλεπτα για την
έγκριση του ισολογισμού.
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ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ: Γιάννη προϋπολογισμού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ισολογισμό
δεύτερο Μπάμπη, ο κ. Κουτρούλης έτσι;

τώρα.

Το

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Το δεύτερο, ισολογισμός
χρήσης
2019,
ψηφίσαμε
τον
οικονομικό
απολογισμό,
ισολογισμό λοιπόν το κατά, μέχρι τώρα μηδέν. Πάμε στα
λευκά, μηδέν και τα λευκ ά, θεωρείται λοιπόν ο ισολογισμός
περνάει, υπερψηφίζεται με 51, εγκρίνεται μάλλον με 51
ψήφους.
Και το τρίτο κομμάτι είναι ο προϋπολογισμός του 2020,
πάλι για τα κατά, 20 δευτερόλεπτα το raise hand, μηδέν στα
κατά, μηδέν ψήφοι. Για τον προϋπολογισμό λευκά .
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ: Γιάννη είδες το χεράκι μου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι Μπάμπη, ναι.
Λευκά
ένα,
υπέρ
50,
υπερψηφίστηκε
και
ο
προϋπολογισμός και κάπου εδώ τελειώνει το 4 ο θέμα.
Προχωράμε αμέσως στο 5 ο , το οποίο θεωρητικά είναι και
το πιο περίπλοκο τη ς βραδιάς.
Συνάδελφε Κουτρούλη εάν θες να κλείσετε το μικρόφωνο.
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ: Ναι θέλω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διαδικασίας;

Θέλεις να πεις κάτι επί της

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ: Ναι θέλω να πω δυο κουβέντες για την
αιτιολόγηση της ψήφου, αν μου δίνεις το λόγο Πρόε δρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν είναι πάρα πολύ λίγο και
λόγω της…
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ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ: Πάρα πολύ σύντομος θα είμαι διότι θα
επικαλεστώ…
Συνάδελφοι καλησπέρα, θα επικαλεστώ, εγώ ήμουνα
προηγουμένως θα είμαι σύντομος.
Καταρχήν οι λόγοι για τους οποίους καταθέτ ω τη λευκή
ψήφο, παρόλο που αναγνωρίζω τις δυσκολίες μέσα στη
Διοικούσα Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτά τα (…) γεγονότα,
είναι ακριβώς πολιτικοί λόγοι, κριτηριακά πολιτικοί μιλάμε.
Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ο Αντώνης ο
Μαυρογιάννης, ακριβώς τα ίδ ια που δένουν το πλαίσιο το
πολιτικό,
που
είμαι
αρκετά
επιφυλακτικός
ότι
ένας
προϋπολογισμός του 2020 θα μπορέσει να υλοποιηθεί με το
παρόν σχήμα στην ηγεσία της Διοικούσας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τελείωσες συνάδελφε;
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ: Ναι τέλειωσα, τέλειωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κατεβάζουμε και το χέρι και
προχωράμε, κλείνει το 4 ο θέμα.
ΘΕΜΑ 5 ο
Εκλογή μελών Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Προχωράμε στο 5 ο θέμα.
Είναι η εκλογή μελών Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίο υ.
Ενημέρωση για το τι έχει γίνει έως τώρα. Μέχρι αυτή τη
στιγμή στο Προεδρείο της Διοικούσας έχουν κατατεθεί πέντε
διακριτά ψηφοδέλτια. Δυο από αυτά έχουν από πέντε
υποψήφιους και τρία από αυτά από έναν υποψήφιο.
Να τα διαβάσουμε με τη σειρά.
Το ψηφοδέλτιο το οποίο θα το χαρακτηρίσουμε και θα το
δείτε στην κάλπη ως ΑΜΑΚ 1 έχει ως υποψήφιους τους
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συναδέλφους Αβραμάκη, Γωνιωτάκη, Καραδήμου, Ρουκουνάκη
Μαρία και Τσιχλή, το Μαρία πάει γιατί είναι και άλλος
Ρουκουνάκης.
Το
ψηφοδέλτιο
ΑΜΑΚ
2
έχει
ως
υποψήφιο υς
Ανδριοπούλου, Βανταζαριάν, Γράσου, Ρουκουνάκης Μανώλης
και Χαχλάκης.
Το ψηφοδέλτιο της ΔΚΜ 1 έχει ως υποψήφιο έναν τον
Ατσαλή.
Το ψηφοδέλτιο της ΔΚΜ 2 έχει έναν υποψήφιο τον
Καροφυλάκη.
Και το ψηφοδέλτιο τελευταίο του Open Tee, έχει
υποψήφιο τον Μαυρικάκη.
Αυτά είναι μέχρι τώρα τα ψηφοδέλτια τα οποία και
κλείνουν, η διαδικασία έχει κλείσει γιατί προβλέπεται ότι μέχρι
την έναρξη της συζήτησης του θέματος μπορούν να
κατατεθούν προτάσεις και εισηγήσεις για το θέμα. Έχουμε
ξεκινήσει, άρα δεν μπορεί να κα τατεθεί νέα πρόταση.
Θα προχωρήσουμε λοιπόν στις εκλογές με αυτή τη
διαδικασία.
Θα ήθελα προτού ξεκινήσει η όλη η διαδικασία η οποία
είναι πρωτόγνωρη για το ΤΕΕ, η διενέργεια μυστικής
ψηφοφορίας, θα κάτσει στη θέση μου ο συνάδελφος αλλά και
μέλος της ομάδας εργασίας του τμήματος ο Μανώλης ο
Στρατήγης, να κάτσει να μας εξηγήσει τη διαδικασία πως θα
γίνει και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτήν.
Αλλά πρώτα να περιμένουμε λίγο το Μανώλη να μας πει
κάποια πράγματα.
Ευχαριστώ.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε.
Λοιπόν, καταρχήν θα γίνει ψηφοφορία χρησιμοποιώντας
την πλατφόρμα ΖΕΥΣ, είναι μια πλατφόρμα που ανήκει στο
Ελληνικό Δημόσιο, εξασφαλίζει την ανωνυμία της ψηφοφορία,
είναι αδιάβλητη διαδικασία και στην ουσία ο ρόλος της
εφορευτικής είναι να επιτ ρέψει την αποκρυπτογράφηση των
αποτελεσμάτων, τίποτα περισσότερο.
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Έχουμε στείλει οδηγίες, ένα εγχειρίδιο για τη συμμετοχή,
το οποίο ήτανε στο mail με τα συνημμένα, θα το επαναλάβω
λίγο εδώ και σήμερα. Θα το επαναλάβω, θα λάβετε σε λίγα
λεπτά από τώρα ένα e-mail με ένα σύνδεσμο με τον οποίο
πατώντας τον θα μπείτε στην πλατφόρμα ΖΕΥΣ, έπειτα θα
πατήσετε είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα και θα δείτε
τις παρατάξεις, τέλος πάντων τα ψηφοδέλτια που διάβασε ο
Πρόεδρος. Πατώντας πάνω σε ένα ψηφοδέλτιο θα μπορέσ ετε
να δείτε τους υποψηφίους. Δεν υπάρχει πρόβλημα να
πατήσετε σε ψηφοδέλτιο και να πατήσετε ώστε να επιστρέψει
πίσω και να μπορέσετε να πατήσετε κάποιο άλλο. Μπορείτε να
ψηφίσετε μόνο το ψηφοδέλτιο χωρίς κάποιο ν υποψήφιο και
τέλος πάντων όταν αποφασίσετε ότι είστε εντάξει με την
επιλογή σας μπορείτε να πάτε στην υποβολή ψηφοδελτίου,
αφού βεβαιώσετε ότι δεν είναι κάποιος δίπλα σας, ότι είστε
μόνος σας τέλος πάντων, μπορείτε να πατήσετε υποβολή
ψήφου και έπειτα θα σταλεί η ψήφος στο σύστημα για να
αποκρυπτογραφηθεί. Και επίσης θα γίνει αποσύνδεση αυτού
που ψηφίζει από το ψηφοδέλτιο, ώστε να υπάρχει ανωνυμία.
Ένα θέμα είναι ότι μπορείτε πατώντας το ling άμα κάνετε
κάποιο λάθος θα ξαναψηφίσετε, αλλά είναι σημαντικό το ότι η
μόνο
τελευταία
ψήφος
προσμετρείται.
Οποιαδήποτε
προηγούμενη ψήφος πλην της τελευταίας δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Αυτά. θα παρακαλέσω μόνο όσους είναι μέσα στο
ΤΕΕ/ΤΑΚ αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορία εάν
μπορούν
να
κάνουν
minimalist
στο
παράθυρο
της
τηλεδιάσκεψης γιατί είναι ήδη φορτωμένο το δίκτυο, ώστε να
μπορέσουν να ψηφίσουν χωρίς πρόβλημα, να μπούνε στα mail
τους να ανοίξουν την πλατφόρμα και να ψηφίσουν.
Αυτά από μένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να συνεχίσω λίγο, ένα λεπτό.
Η διαδικασία ξεκινάει με την οριστικοποίηση του
εκλογικού καταλόγου. Ως τώρα είχαμε απόντες από τη
διαδικασία, μισό λεπτό να βρούμε τον κατάλογο τους
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συναδέλφους Βαρδουλάκη, Βαρδουλάκης Παύλος, θα ήθελα να
δούμε αν έχει μπει στη διαδικασία, όχι, άρα θα αφαιρεθεί α πό
τον εκλογικό κατάλογο. Ανδριοπούλου Ευγενία; Αφαιρείται από
τον εκλογικό κατάλογο, Χατζάκη Μαρία; Αφαιρείται από τον
εκλογικό κατάλογο και ο συνάδελφος Βάγιας; Ο οποίος δεν
μπήκε σε όλη τη διαδικασία, άρα αφαιρείται και αυτός από τον
εκλογικό κατάλογο.
Παρακαλούνται προτού ξεκινήσει η αποστολή του
εκλογικού καταλόγου, η αφαίρεση αυτών των τεσσάρων, οι
συνάδελφοι οι τρεις αντιπρόσωποι που έχουν ορίσει οι
παρατάξεις που βρίσκονται εδώ, δηλαδή η Κα Ξυλούρη και οι
κύριοι Ανδρουλάκης και Μοχιανάκης να ελέγξο υν ότι όλοι οι
υπόλοιποι συνάδελφοι οι 51 αυτή τη στιγμή βρίσκονται
συνδεδεμένοι. Θέλουμε πέντε λεπτάκια και θα σας έχουνε
σταλεί. Στα επόμενα πέντε λεπτά θα σας έχει σταλεί ένα ling
για να μπείτε από το mail σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχει σηκώσει το χέρι ο συνάδελφος ο Κουτρούλης ή δεν
το κατέβασες από πριν; ΟΚ δεν το κατέβασες από πριν.
Δώστε δυο – τρία λεπτά στους συναδέλφους τους
εκλογικούς αντιπροσώπους και θα ξεκινήσει η διαδικασία.
Μέχρι τότε ζήτησε το λόγο ο συνάδελφος ο Χωραφάς, ελπίζω
να είναι διευκρινιστική ερώτηση Μιχάλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε το μόνο που θα ήθελα να
ζητήσω, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, μια μικρή έτσι
παρέκκλιση από τη σειρά του εκλογικού καταλόγου και μιας
και βρίσκεται εν κινήσει ο Μάξιμος ο Σενετάκης μήπως του
επιτρέπαμε να ψηφίσει πρώτος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όπως σας εξήγησε ο
Μανώλης ο Στρατήγης, θα φύγει μαζικά ο εκλογικός
κατάλογος, δεν μπορεί να φεύγει τμηματικά, θα φύγει δηλαδή
σε τρία – τέσσερα λεπτά μαζικά και μπορεί να ψηφίσει αμέσως
ο συνάδελφος.

Συνεδρίαση 2η

14ης Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
ονόματος.
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Δεν γίνεται δηλαδή αναγγελία του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι φεύγει μαζικά, όλοι
οι 51 που είναι μέσα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να περιμένουν
σε δύο – τρία λεπτά ένα mail από το σύστημα ΖΕΥΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: ΟΚ ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ταβερναράκης
το λόγο.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μία διευκρινιστική ερώτηση, σταυρό
μπορούμε να βάλουμε; Γιατί κάτι είπε ο…, αν βάζουμε σταυρό
ή όχι. Δεν το κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, έχει δικαίωμα ο κ άθε
ένας που θα ψηφίσει να ρίξει είτε κενό το ψηφοδέλτιο το
συγκεκριμένο, δηλαδή να μην πατήσει επιλογή του ονόματος
είτε να βάλει μέχρι και πέντε σταυρούς. Επειδή είναι πέντε τα
μέλη της Νομαρχιακής.
Στα ψηφοδέλτια λοιπόν με ένα άτομο θα περιμένουμε
από μία έως μηδέν σταυρούς, αλλά το ψηφοδέλτιο μετράει
υπέρ του ατόμου αυτού στην πραγματικότητα. Στα ψηφοδέλτια
με πέντε άτομα περιμένουμε τους σταυρούς του ψηφοδελτίου
οι οποίοι πιθανά είναι διαφορετικοί και από τους σταυρούς των
εσωτερικών υποψηφίων. Καταν οητό; Έχει δικαίωμα δηλαδή σε
ένα ψηφοδέλτιο, στα δύο ψηφοδέλτια της ΑΜΑΚ υπάρχουν
πέντε άτομα να ψηφίσει κάποιος από μηδέν έως πέντε άτομα.
Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα την όλη λογική.
Η Μαρία η Ξυλούρη, η οποία είναι και αντιπρόσωπος.
ΞΥΛΟΥΡΗ:
Γεια σας, θα ήθελα αν γίνεται αν γίνεται να
ανοίξουν όλοι την κάμερά τους για να μπορούμε να
πιστοποιήσουμε όντως είναι εδώ.
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Είναι κατανοητή και δεκτή η
παράκληση της συναδ έλφου, διευκολύνει και τη δική της
δουλειά, οπότε εάν μπορούν όλοι, σε περίπτωση Μαρία και
συνάδελφοι αντιπρόσωποι, που κάποιοι δεν ανοίξουν…
ΞΥΛΟΥΡΗ: Για δυο λεπτά ώστε να τους δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι, σε περίπτωση που
κάποιοι δεν ανοίξουν την κάμερα θα κάνουμε μία προσπάθεια
επικοινωνίας μαζί του ς και αλλιώς κλείνει το θέμα και δεν
θεωρούνται παρόντες, εντάξει;
ΞΥΛΟΥΡΗ:
(Δεν αποδίδεται καθαρά, υπάρχει πρόβλημα
ήχου)…, ώστε να μπορέσουμε να δούμε όλα τα πρόσωπα αν
είναι δυνατόν.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Αυτό παιδιά είναι λίγο δύσκολο.
ΞΥΛΟΥΡΗ:
Ναι ωραία, απλά βλέπουμε ας πούμε στον
Πρόεδρο ότι είναι τρεις οι συμμετέχοντες, είναι άλλα δύο
άτομα. Δεν σας άκουσα.
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Μέσα είμαι, μέσα παιδιά, Σενετάκης εδώ, απλά
είναι λίγο σκοτεινά τώρα εδώ που είμαι.
ΞΥΛΟΥΡΗ: Ναι, ναι το βλέπουμε.
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ξαναβγαίνω έτσι;
ΞΥΛΟΥΡΗ: Περιμένετε ένα λεπτάκι για να σας δούμε όλους.
Ο Φιλοκτήτης εάν μπορεί. Να στείλουμε ένα μήνυμα.
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΞΥΛΟΥΡΗ: Μανώλη προσπαθώ να κατεβάσω το χεράκι και δεν
κατεβαίνει.

Συνεδρίαση 2η

14ης Σεπτεμβρίου
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρέπει να ήρθανε τα mail για
την πρόσκληση στη συμμετοχή στην ψηφοφορία.
Η ώρα είναι 9:51, 10:00 η ώρα θα θεωρήσουμε ότι έχει
λήξει η ψηφοφορία. Δυο λεπτά πριν τη λήξη οι συνάδελφοι
που είναι επιφορτισμένοι ως αντιπρόσωποι, με το ρόλο του
αντιπρόσωπου θα ελέγξουν ποιοι από τα 51 άτομα που
θεωρούμε ότι είναι μέσα δεν έχουν ψηφίσει για να δούμε να
διαπιστωθεί ο λόγος που δεν ψηφίσανε.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Γιάννη με ακούς; Ήρθε το e-mail, για πες
μας πού πατάμε ρε Γιάννη, είσοδος για χρήστε ψηφοφο ριών;
Τι πατάμε; Διεύθυνση e-mail λέει.
ΜΕΛΟΣ: Δεν υπάρχει κάποιο ling μέσα εκεί.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ψηφοφορίες ΖΕΥΣ λέει, τι κάνουμε;
ΜΕΛΟΣ: Το e-mail είναι στο τέλος, τέλος – τέλος, το ling
συγγνώμη.
ΜΕΛΟΣ: Ναι απλά όταν μπαίνουμε σε αυτό το ling βάζουμε
απλά το e-mail μας; Γιατί μας στέλνει (…)
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Πατάμε μόνο είσοδος; Ρωτάω.
ΞΥΛΟΥΡΗ: Μανώλη υπάρχουν ερωτήματα, ίσως θα πρέπει να
απαντάς.
ΣΤΑΤΗΓΗΣ: Τώρα ήρθε και ένα δεύτερο e-mail με το ling.
ΞΥΛΟΥΡΗ: Το δεύτερο παιδιά.
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μαρία με ακούς; Μαρία Ξυλούρη, εγώ δεν
καταλαβαίνω τι να κάνουμε. Μαρία Ξυλούρη με ακούς;
ΞΥΛΟΥΡΗ: Παρακαλώ, ναι σε ακούω Γιώργο.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μπορείτε σε παρακαλώ να δώσετε οδηγίες
τι ακριβώς θα πατήσουμε ανοίγοντας το ling;
ΞΥΛΟΥΡΗ: Έχει σταλεί δεύτερο e-mail από το Μανώλη γιατί
ξέχασε να βάλει το ling μάλλον στην αρχή, τώρα ο Μανώλης
θα σας μιλήσει νομίζω για οδηγίες.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Όχι εμένα μου έχει έρθει ένα.
ΞΥΛΟΥΡΗ:
μήπως…

Έχει

φύγει

το

δεύτερο

mail,

κάνε

ανανέωση

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Όχι έχει έρθει ένα.
ΜΕΛΟΣ: Ούτε εμένα έχει έρθει το δεύτερο mail.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχει έρθει ένα δεύτερο mail
αλλά προσοχή λίγο, ένα λεπτάκι γιατί υπάρχει ένα σφάλμα στα
ονόματα του ψηφοδελτίου της ΔΚΜ το 1, ο συνάδελφος
Ατσαλής δεν είναι Αντώνης είναι Γιάννης. Δεν κρίνεται σκόπιμο
να κάνουμε τώρα διαδικασία αλλαγής, θεωρείται ότι είναι
Ατσαλής Γιάννης στο ψηφοδέλτιο, ψηφίζουμε κανονικά.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Παιδιά δεύτερο e-mail δεν έχει έρθει.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Θα δω σε ποιον δεν έχει πάει.
ΜΕΛΟΣ: Μόλις ήρθε εμένα.
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνεδρίαση 2η

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:
δεύτερο e-mail.

14ης Σεπτεμβρίου
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Επαναλαμβάνω δεν μου έχει έρθει εμένα

ΜΕΛΟΣ: Συγγνώμη το ΔΚΜ 2 είναι Καροφυλλάκης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συγγνώμη Πρόεδρε θέλω λίγο το
λόγο. Δεν ξέρω αν ακούστηκε, κα ταγράφηκε στα πρακτικά
αυτό που είπες ότι δεν έχει κανείς αντίρρηση για το…
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη μισό λεπτό, το σφάλμα είναι
καθαρά εσωτερικό εδώ, δεν έχει καμία σχέση το ψηφοδέλτιο
ήρθε σωστά, άρα δεν υπάρχει…, είναι θέμα καθαρά
γραφειοκρατικό ψηφίζ ουμε Ατσαλή Γιάννη.
ΜΕΛΟΣ: Το ΔΚΜ 2 είναι Καροφυλλάκης;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Γιάννη ρωτάω, Γιάννη με ακούς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν μπορείτε να μιλάτε όλοι
μαζί και να ακούσω, περιμένετε να καταλαβαίνουμε και να
απαντάμε.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Σχινά με ακούς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Χωραφάς.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:
ξαναλέω.

Δεν

μου

Έχει σηκώσει χέρι και ο

έχει

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
υπολογιστή. Γι’ αυτό δώσαμε χρόνο.

έρθει

Κάνε

δεύτερο

refresh

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Το έχω κάνει εκατό χιλιάδες φορές.

e-mail

στον
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα στο ξαναστείλει ο
Μανώλης. Σε όλους, είναι αδύνατον πάντως να σου ήρθε το
πρώτο αφού είναι ο ίδιος κατάλογος το δεύτερο ρε εσύ Γιώργο.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μου έχει έρθει το πρώτο που δεν μπορώ να
μπω.
ΜΕΛΟΣ: Για κοιτάξτε λίγο και στα spam.
ΜΕΛΟΣ: Εμένα ήρθε, έφυγε και από μένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το έφυγε θα το δούμε και
από κάτω, για να φύγει πρέπει να κάνετε αποδοχή.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Α, ήρθε, εντάξει ήρθε.
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Από τους συναδέλ φους που
είναι μέσα αντιμετωπίζει κανείς πρόβλημα ακόμα; Γιατί τώρα οι
συνάδελφοι κάτω…
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Γιάννη με ακούς; Γιάννη με ακούς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λέγε.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:
Γιάννη με ακούς; Ο Ταβερναράκης ο
Γιώργος είμαι, δεν ξέρω τι μου συμβα ίνει εδώ πέρα, τέλος
πάντων δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Η είσοδος στη σελίδα της
ψηφοφορίας είμαι, δεν μου κάνει επιλογή ψηφοδελτίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
φωνάξουμε το Μανώλη να δώσουμε λύση.

περίμενε

ΜΕΛΟΣ: Γιάννη και σε εμένα το ίδιο, δ εν μου δίνει επιλογή.

να

Συνεδρίαση 2η

14ης Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
περίμενε, περιμένετε.
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επιλογή;

Περίμενε,

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Όποιος δεν μπορεί να ψηφίσει γιατί του ζητάει
login έχει πάρει δύο mail ή ένα;
ΜΕΛΟΣ: Εγώ προσωπικά έχω μπει, βλέπω τα ψηφοδέλτια,
αλλά δεν μπορώ να π ροχωρήσω, δηλαδή να κάνω την
επιλογή.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Δηλαδή άμα πατήσετε πάνω στην παράταξη δεν
κάνει τίποτα;
ΜΕΛΟΣ: Όχι.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Κλείστε το τελείως και ξανανοίξετε το από το ling
από το mail. Έξοδος, πατήστε έξοδος, πρέπει να έχει…
ΜΕΛΟΣ: Εμένα έχει μόνο το έξοδος, οκ, και ξαναμπαίνω από
το τελευταίο ling;
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Μπείτε από το δεύτερο mail ναι. Από το ling
του…
ΜΕΛΟΣ: Από το δεύτερο μπήκα.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Από το μεγάλο…
ΜΕΛΟΣ: Από το μεγάλο ναι.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Ωραία, ωραία.
ΜΕΛΟΣ: Από το μεγάλο. Το πρώτο, το πρώτο ling που μου
δίνει το μεγάλο από αυτό μπήκα.

σελίδα 75

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Για ξανακάντε το.
ΜΕΛΟΣ: Μπαίνω στο ψήφος.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Είσοδος στο παραπέτασμα ναι.
ΜΕΛΟΣ: Είσαι στη σελίδα της ψηφοφορίας…
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Στο παραπέτασμα, στο παραπέτασμα, κάτω
δεξιά.
ΜΕΛΟΣ: Οκ.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Τι γίνεται;
ΜΕΛΟΣ: Κίνηση; Ναι Οκ.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Βγάζει την απόδειξη ότι το στείλαμε.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Κ. Γιώργο τελειώσατε εσείς;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:
απόδειξη λέω.

Ναι

τελείωσα,

απλά

δεν

βγάζει

την

ΜΕΛΟΣ: Παιδιά το Ταβερναράκης έχει ψηφίσει, είναι μια χαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο Χωραφάς πες δεν έχει
ψηφίσει.
ΜΕΛΟΣ: Ποιοι δεν έχουνε ψηφίσει ξέρουμε;
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Ναι θα το δούμε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα το δούμε τώρα κάτω.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Όλα καλά είναι τώρα; Όχι; Α, ωραία, εντάξει.

Συνεδρίαση 2η

14ης Σεπτεμβρίου
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Θα δούμε ποιοι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, δύο λεπτά τώρα να
ελέγξουνε ποιοι δεν έχουνε ψηφίσει από όλα τα μέλη και δεν
επικοινωνήσανε μαζί μας και τελειώνουμε. Τώρα κάτω Φανή
κατεβαίνουνε, είναι κάτω οι αντιπρόσωποι με τον κ. Στρατήγη
το συνάδελφο και θα σου πούνε.
ΜΑΡΑΚΗ: Εντάξει, κάνω mute.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:
μπράβο, ΟΚ.

Μου ήρθε το e-mail της καταχώρησης,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Σας ενημερώνω ότι θα
δώσουμε άλλα τρία λεπτά γιατί τρεις συνάδελφοι εκ των
οποίων τουλάχιστον οι δύο ήταν μέσα πριν από ένα λεπτό και
με εικόνα και μιλήσανε, δεν έχουνε καταφέρει να ψηφίσουνε.
Σε δύο λεπτά όμως τελειώνει η διαδικασία και μετά εύχομαι να
βγάλουμε αποτελέσματα γιατί για 55 άτομα δεν έχουμε κάνει
δοκιμαστικό, έχουμε κάνει μέχρι 10.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Συγγνώμη Πρόεδρε δεν είναι δυνατόν τώρα να
κόψουμε τη δυνατότητα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κώστα δεν μιλάω σε εσένα,
ένα λεπτό δώσε μου Κώστα.
Ο συνάδελφος ο Μπάκιντας το λόγο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λέω ότι σε κάθε περίπτωση όσοι είναι εδώ
πρέπει να ψηφίσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτό είπα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
τους ζορίζεις.

Τους περιμένουμε, ας τους περιμένουμε μην
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, μα αυτό δίνουμε Κώστα,
αλλά το θέμα είναι ότι και οι υπόλοιποι…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όσο χρειαστεί, όσο χρειαστεί εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Εντάξει, εντάξει, δεν έχω
εγώ πρόβλημα, για πιο αργά το περίμενα ότι θα γίνει αυτό
οπότε…
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μηνά ψήφισες εσύ;
ΜΕΛΟΣ: Συνάδελφε Ταβερναράκη δεν ξέρω αν ψήφισα γιατί
το λευκό δεν αναφέρεται πουθενά.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Κάνεις λάθος κι όμως έχει λευκό.
(καταμέτρηση ψήφων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Παιδιά εσείς ακούτε; Γιατί εγώ έχω
χάσει τον ήχο, δεν ακούω κανέναν σας.
ΞΥΛΟΥΡΗ: Μιχάλη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Μαρία.

Α, εντάξει Μαρία, τώρα σε ακούω

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Σε ακούω πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ωραία, ωραία, thank you.
ΞΥΛΟΥΡΗ:
μας.

Οι περισσότεροι έχουμε κλειστά τα μικρόφωνα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ορθώς.
ΞΥΛΟΥΡΗ: Εγώ το ξανακλείνω τώρα, γεια.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ορθά εμίλησες αν και καθήμενη,
γεια.
ΞΥΛΟΥΡΗ: Αν και καθήμενη σωστά.
(καταμέτρηση ψήφων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφοι
μια
μικρή
ενημέρωση, η τεχνολογία τελικά δεν είναι με το μέρος μας.
Αυτή τη στιγμή δεν αφήνει να λήξει η ψηφοφορία το σύστημα.
Έχουν ψηφίσει 49 άτομα, τους δείχνει μέσα σαν ψηφίσαντες,
αλλά εκεί που θα έπρεπε να δίνει το δικαίωμα λήξη
ψηφοφορίας, που το έχουμε δοκιμάσει, το έχουμε κάνει και
ίσχυε, αυτή τη στιγμή δεν μας δίνει αυτό το δικαίωμα.
Θα προσπαθήσουν τα παιδιά να λύσουνε το πρόβλημα,
και εγώ θα πρότεινα εάν δεν υπάρχει αντίρρησ η να
προχωρήσουμε μέχρι να λυθεί, να δούμε πως θα λυθεί στη
συζήτηση του επόμενου θέματος. Αν συμφωνούν οι
παρατάξεις;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εμείς συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν άκουσα Ειρήνη.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συμφωνείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Κι εμείς συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει; Ταβερναράκης;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Και εμείς συμφωνούμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οκ θα δούμε με ποιο τρόπο
θα λυθεί το 5 ο θέμα.
.
ΘΕΜΑ 6 ο
Κατάρτιση πίνακα εισηγητών Πειθαρχικού Συ μβουλίου
ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωράμε στο 6 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης.
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ: Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι;
Κουτρούλη, για τη διαδικασία.

Ποιος; Έλα συνάδελφε

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ:
Δυστυχώς έχω προσωπικούς λόγους και
πρέπει να απ οχωρήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καλώς.
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ: Για την τάξη του πράγματος δηλώνω ότι αν
ήμουνα στην αίθουσα θα υπερψήφιζα όλες τις εισηγήσεις των
κύριων εισηγητών μας.
Εύχομαι καλή συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να είσαι καλά συνάδελφε,
ευχαριστούμε.
Ξεκινάει η συζήτηση του 6 ο υ θέματος, κατάρτιση πίνακα
εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Μέχρι την έναρξη της συζήτησης του θέματος είχανε
κατατεθεί στο Προεδρείο τρεις προτάσεις για τους εισηγητές.
Αυτό που πρέπει να σας ενημερώσουμε ε ίναι ότι βάσει
καταστατικού του Πειθαρχικού απαιτούνται τουλάχιστον δέκα
εισηγητές για την ορθή τη λειτουργία. Οι τρεις αυτές προτάσεις
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εάν
και
εφόσον
γίνουν
αποδεκτές
από
το
Σώμα
υπερκαλύπτουν αυτό τον αριθμό.
Προχωράω λοιπόν να σας διαβάσω τις προτάσεις και να
γίνει μία συζήτηση εάν υπάρχει γνώση των συμμετεχόντων του
Σώματος για πιθανόν κώλυμα κάποιου από αυτών.
Από την παράταξη με τις περισσότερες έδρες στην
Αντιπροσωπεία η ΑΜΑΚ, έχουν προταθεί οι συνάδελφοι
Ζαχαρίας
Ασσαριωτάκης,
Ιωάννης
Νεονάκης,
Ιω σήφ
Φανουράκης και Κωνσταντίνος Φιλίππου.
Από την παράταξη της ΔΚΜ, τη δεύτερη παράταξη έχουν
προταθεί οι: Εμμανουήλ Νικολαΐδης, Τριαματάκη Χαρά,
Μαράκη Φανή και Κότης Κωνσταντίνος.
Και από την…, μισό λεπτό Μιχάλη, μισό λεπτό, και από
την παράταξη του Open Tee έχουν προταθεί, Μανώλης
Βοσκάκης,
Μανώλης
Καραλάκης,
Μανώλης
Παντερής,
Μανώλης Σωμαράκης και Χαράλαμπος Χατζηβασίλης.
Ζήτησε το λόγο ο Πρόεδρος της Διοικούσας. Όταν
τελειώσει ο Πρόεδρος και προτού τοποθετηθούμε για τους
υπόλοιπους θα ήθελα να απευθ υνθεί στο Σώμα ως σήμερα
Πρόεδρος του Πειθαρχικού ο συνάδελφος ο κ. Κλάδος.
Το λόγο πρώτα στο Μιχάλη το Χωραφά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε στις 13!37 σου έστειλα
ένα συμπληρωματικό mail με το όνομα του συναδέλφου του
Κώστα του Πετράκη του πολιτικού μη χανικού. Δεν ξέρω, σε
παρακαλώ κοίταξε μήπως έχει πάει στα Spam. Νομίζω ότι όσο
περισσότεροι εισηγητές σε αυτό το δύσκολο ρόλο που
πραγματικά πρέπει να ευχαριστούμε και δημοσίως και ιδιωτικά
τους συναδέλφους που είναι εισηγητές, γιατί είναι μια δύσκολη
δουλειά, μια υπερβολικά υπό αμειβόμενη εργασία και νομίζω
ότι δεν θα έχει κανείς αντίρρηση να προσθέτουμε
συναδέλφους, όσοι περισσότεροι τόσο το καλύτερο.
Θα ήθελα και τη γνώμη του Προέδρου του συναδέλφου
του Κλάδου που έχει μεγάλη εμπειρία στο ζήτημα.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα κοιτάξω το mail Πρόεδρε
και μέχρι τότε αν και πιστεύω θα είναι η δυνατή η τοποθέτηση,
η συμπληρωματική τοποθέτηση συναδέλφου, αυτό έλειπε, τους
χρειαζόμαστε.
Μέχρι τότε δίνουμε το λόγο στον Πρόεδρο τον κ. Κλάδο.
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΕΚΟΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι ακούγομαι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι Πρόεδρε.
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ:
Καλησπέρα
συνάδελφοι
και
συναδέλφισσες.
Εγώ πήρα το λόγο να ευχαριστήσω τους εισηγητές της
προηγούμενης 3ετίας, στην οποία είμαι Πρόεδρος. Εντάξει εγώ
είμαι χρόνια, έξι συν ένα τώρα που είμαι εφτά μέχρι να οριστεί
το καινούριο.
Στον Κώστα τον Φιλίππου εισηγητές με δυο λόγια,
εισηγητές πρέπει να είναι δέκα άτομα τουλάχιστον, με χαρά
διαπιστώνω ότι έχετε προτείνει δεκατέσσερις, δεκατρείς και
ένα το συνάδελφο τον Πετράκη δεκατέσσερις, γιατί; Γιατί οι
εισηγητές που ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του
Πειθαρχικού να αναλαμβάνουν υποθέσεις κάνουν όλη τη
δουλειά ουσιαστικά. Όλη τη δουλειά! Και πάρα πολλές φορές
δεν μπορούν να πάρουν εισήγηση είτε για λόγους υ γείας είτε
για λόγους ας πούμε επειδή ξέρουνε τους εμπλεκόμενους είτε
τον εγκαλούντα είτε τον εγκαλούμενο. Οπότε πολύ καλό είναι
να ορίζονται παραπάνω από δέκα.
Οι εισηγητές πρέπει να έχουν δέκα χρόνια από τη κτήση
του πτυχίου, αυτό. Δέκα χρόνια, αυτή είν αι η μόνη…, και
συνταξιούχοι μπορεί να είναι από ό,τι είδα το εφαρμόσατε, το
ξέρετε.
Λοιπόν εγώ θέλω στην προηγούμενη θητεία μου να
ευχαριστήσω από βάθη καρδιάς τους εισηγητές, τον Κώστα
τον Φιλίππου, πήρε τρεις εισηγήσεις, είχαμε 17 υποθέσεις την
3ετία αυτή. Ο Κώστας ο Φιλίππου πήρε τρεις εισηγήσεις, ο
Νεονάκης ο Γιάννης δύο, η Τριαματάκη η Χαρά δύο, ο Μάνος ο
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Παντερής δύο, ο Φανουράκης ο Σήφης δύο και οι συνάδελφοι
Βοσκάκης
Μανώλης,
Χατζηβασίλης
Χάρης,
Μπικάκης
Βαγγέλης, Νικολαϊδης Μανώλης, Καραλάκης Μάν ος και
Καναβάκης Σταύρος πήραν από μία, σύνολο 17 εισηγήσεις.
Που τις φέρανε σε πέρας, ορισμένες εκκρεμούν θα τις φέρουν
λόγω
της
πανδημίας
έχουμε
δώσει
παράταση
στις
εκκρεμότητες μέχρι τέλος του χρόνου.
Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο Πειθαρχικό, θα
επανέλθω κάποια στιγμή με επιστολή μου να ευχαριστήσω
αρκετά άτομα που με βοηθήσανε προσωπικά σε αυτή τη
δύσκολη κατάσταση αυτά τα έξι χρόνια, έξι συν ένα εφτά
χρόνια που είμαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, καληνύχτα, για
ερωτήσεις είμαι στη διάθεση σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εμείς να ευχαριστήσουμε ως
Σώμα το συνάδελφο, το έργο του Πειθαρχικού είναι κάτι το
εντελώς διαφορετικό, δύσκολο και κάτι το οποίο εγώ πιστεύω
σαν άτομο ότι θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά από εδώ και πέρα
με τη λογική που πλέον λειτουργεί η κοινωνία γύρω μας.
Έχω δει κάποιες τοποθετήσεις, να ξεκινήσουμε με την
συναδέλφισσα τη Βρέντζου. Καταρχήν θα ήθελα να…, μάλλον
περιμένω να ακούσω, είναι οι συνάδελφοι Βρέντζου,
Μπάκιντας και Χωραφάς και βάζω τελευταίο τον Πρόεδρο για
να κλείσει και μετά θα ρωτήσω αν γίνονται αποδεκτές οι
υποψηφιότητες που είπα.
Λοιπόν, η συναδέλφισσα η Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ακούγομαι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ακούγεσαι, ακούγεσαι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Με αφορμή το θέμα του Πειθαρχικού και επειδή ο
συνάδελφος ο Αλέκος δεν κατέβηκε σε αυτές τις τελευταίες
εκλογές και δεν θα τον έχουμε στο επόμενο Πειθαρχικό, θέλω
πραγματικά να τον ευχαριστήσω. Και από τη μεριά της
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παράταξης της ΑΜΑΚ που εκπροσώπησε πάρα πολλά χρόνια
από τη Διοικούσα, στην Αντιπροσωπεία αλλά και στο
Πειθαρχικό που πραγματικά διέγραψε μία εξαιρετική πορεία
και παρουσία.
Θεωρώ ότι ίσως είχαμε και το καλύτερο Πειθαρχικό σε
όλη την Ελλάδα. Κάποια στιγμή που μας ζήτησαν να στείλουμε
υποθέσεις που έχουμε εξετάσεις, δεν ξέρω αν δεν κάνω λάθος
Αλέκο ήμασταν πρώτ οι ή δεύτεροι δεν θυμάμαι. Πάντως πολύ
υψηλά. Έκανε εξαιρετική δουλειά με πολλή επιμονή και πολλή
έτσι…, και με κέφι για ένα έργο που είναι πάρα πολύ δύσκολο,
δηλαδή να ισορροπήσεις όλα αυτά τα θέματα. Είναι ένα
όργανο που το θεωρώ πραγματικά πολύ δύσκολο.
Επειδή λοιπόν όπως είπα δεν κατέβηκε ξανά στις
εκλογές, δεν ξέρω αργότερα αν το κάνει, εννοείται ότι
παραμένει το δικαίωμα, έχει το δικαίωμα να κατέβει αλλά αυτή
τη στιγμή δεν τον έχουμε μαζί μας, θα ήθελα να το
ευχαριστήσω πραγματικά εκ μέρους και ως εκ πρόσωπος της
ΑΜΑΚ, αλλά και προσωπικά γιατί ήταν πάντα και κοντά μου σε
οτιδήποτε χρειαζόμουνα, αλλά και πραγματικά πιστεύει πολύ
στο θεσμό του ΤΕΕ, στους μηχανικούς και είναι ένας
άνθρωπος που όντως έτσι με…, όντως θα λείψει και το
συγκεκριμένο έτσι Όργανο που υπηρέτησε.
Πραγματικά Αλέκο σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συμφωνώντας σε ό,τι είπε η
συναδέλφισσα προχωράμε στο συνάδελφο Μπάκιντα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Κι εγώ με τη σειρά μου Αλέκο θα ήθελα να σε
ευχαριστήσω, νομίζω ότι πρέπει να κρα τήσουμε τον Αλέξο τον
Κλάδο, να του δώσουμε συγχαρητήρια για την παρουσία του
όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο του Επιμελητήριου. Ένα διαμάντι
των μηχανικών υπήρξε ο Αλέκος και ακόμα ελπίζω για τα
επόμενα χρόνια να τον έχουμε μαζί μας στο χώρο του
Επιμελητηρίου.
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Να του δώσω συγχαρητήρια πολλά και για το ήθος του
που απέδειξε και στα χρόνια που ήτανε στο Πειθαρχικό ότι
παρά τις δυσκολίες κράτησε πολύ ψηλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αλέκο.
ΠΡΕΟΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος ο Χωραφάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ήθελα από την πλευρά μου να πω
ότι ο Αλέκος είναι ένα κόσμημα για το ΤΕΕ/ΤΑΚ, είναι
πραγματικά από τους ανθρώπους που όχι μόνο τιμούν το
ρόλο, αλλά τον τιμούν υπέρ το δέον κι όχι μόνο ως Πρόεδρος.
Εγώ είχα τη χαρά να τον ζήσω και ως μέλος της
Αντιπροσωπείας παλαιότερα. Πραγματικά και τότε όλες του οι
τοποθετήσεις και οι συμβουλές, αλλά και τώρα μέσα από το
ρόλο του ως Πρόεδρος του Πειθαρχικού έχει τον πήχη πολύ
ψηλά για όλους. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι παρόλο που
τον θέλουμε κοντά μας να παραμείνει με τον όποιο ρόλο, έχει
φροντίσει να έχει και άξιο διάδοχο, γιατί πραγματικά ο Γιάννης
κοσμεί και τη Διοικούσα και την Αντιπροσωπεία του με το λόγο
του και την προσφορά του.
Αλέκο να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας
βοηθάς όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνεχίζουμε τη συζήτηση
του θέματος, έχει συνάδελφος άποψη περί κωλύματος των
δεκατριών συναδέλφων που αναφέρθηκαν; Αν χρειάζεται να
τους ξαναδιαβάσω.
Ξεκινάμε πάλι μία νέα ανάγνωση, αν δεν υπάρχει θέμα
μετά προχωράμε στην έγκριση του καταλόγου.
Ασσαριωτάκης
Ζαχαρίας,
Νεονάκης
Ιωάννης,
Φανουράκης Ιωσήφ, Φιλίππου Κωνσταντίνος, Νικολαΐδης
Εμμανουήλ,
Τριαματάκη
Χαράκ Μαράκη Φανή, Κότης
Κωνσταντίνος, Πετράκης Κωνσταντίνος είναι η προσθήκη που
είχα
ξεχάσει
και
Βοσκάκης
Εμμανουήλ,
Καραλάκης
Εμμανουήλ, Παντερής Εμμανουήλ, Σωμαράκης Εμμανουήλ,
Χατζηβασίλης Χαράλαμπος.
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Υπάρχει
κάποια
αντίρρηση;
Ο
συνάδελφος
Ταβερναράκης για; Συνάδελφε το λόγο αλλά γιατί;

ο

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Συγγνώμη θα ζητήσω κι εγώ το λόγο σε
συνέχεια με τους τρεις ομιλητές, ίσως εκτός χρό νου, αλλά
προφανώς αποδέχομαι όλους τους υποψήφιους και μάλιστα θα
επικροτήσω αυτό που είπε ο Αλέκος ότι είναι ένα σημαντικό
όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου το Πειθαρχικό, το οποίο
και στις δύσκολες εποχές που έρχονται και το γνωρίζουμε
πάρα πολύ καλά όλ οι μας, αλλά ιδιαίτερα οι ελεύθεροι
επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αναλάβει πάρα πολύ μεγάλες
ευθύνες, όπου παλιότερα υπήρχε η διασφάλιση της όποιας
νομιμότητας μέσω των πολεοδομικών γραφείων ή του
δημοσίου ή οτιδήποτε άλλο.
Είναι πλέον δεδομένο ότι το επό μενο διάστημα θα
υπάρχουν πάρα πολλές, εύχομαι όχι, αλλά υπάρχει μία
περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη…,
φόρτος εργασίας καταγγελιών σε περίεργες εποχές τις οποίες
ζούμε.
Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Αλέκο
τον Κλάδο, τον έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια μέσα στη
Διοικούσα, άνω των 20 κάτι, μέσα συγγνώμη και στην
Αντιπροσωπεία. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
προσέφερε πραγματικά και κόσμησε το Τεχνικό Επιμελητήριο
και θα συμφωνήσω με τον Πρόεδρο το Χωραφά, αλλά και με
την Ειρήνη και τον Κώστα τον Μπάκιντα, ότι έχει ένα άξιο
διάδοχο το Γιάννη, πραγματικά ένα παιδί κόσμημα για τη
Διοικούσα με τις θέσεις του πολλές φορές έχει φέρει αρκετά
αποτελέσματα μέσα στο…, και έχουμε και υιοθετήσει και
πράγματα που έχει πει ο Γιάν νης.
Θεωρώ Αλέκο ότι…, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο από εδώ
και πέρα, να μείνεις κοντά μας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και
σήμερα το πρωί που σε πήρα, μου έδωσες αμέσως τη
συμβουλή σου, μιλήσαμε, μάλιστα μου έδωσες κι ένα στίγμα
ότι το επόμενο διάστημα ψηφίζοντ ας το νομοσχέδιο που
αφορά το Τεχνικό Επιμελητήριο ότι οι εισηγητές θα είναι
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αμειβόμενοι και μάλιστα την αμοιβή θα την καθορίζει η
Αντιπροσωπεία. Εύχομαι να συμβεί, εύχομαι να γίνει, γιατί
πραγματικά το έργο των εισηγητών είναι πάρα πολύ δύσκολο,
διότι έρχονται σε αντιπαράθεση πραγματικά με ανθρώπους
που τους γνωρίζουνε γύρω τους, είτε τον καταγγέλλοντα είτε
το καταγγέλλων, τον καταγγελλόμενο.
Σου εύχομαι Αλέκο τα καλύτερα και καλή συνέχεια,
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θεωρητικά λοιπόν και
πρακτικά η διαδικασία συζήτησης του θέματος έχει τελειώσει.
Θα παρακαλούσα το Σώμα, καταρχήν το συνάδελφο τον
Ταβερναράκη να κατεβάσει το χέρι για να ψηφίσουμε.
Θα παρακαλούσα λοιπόν το Σώμα με την ίδια λογική που
ψηφίσαμε πριν, να ψηφίσει κατά της έγκριση ς του καταλόγου
των 13 ατόμων, όσοι δεν υπερψηφίζουν, όσοι είναι κατά
μάλλον του καταλόγου ας σηκώσουνε το χέρι, για 20
δευτερόλεπτα ανοιχτή η ψήφος αυτή.
Όπως βλέπω δεν υπάρχει κατά ψήφος, λευκές ψήφοι ως
προς το θέμα της έγκρισης του καταλόγου; Άλλα 20
δευτερόλεπτα. Λευκές ψήφοι για το θέμα της εισήγησης. ΟΚ,
οπότε θεωρείται μετά και τον συνάδελφο τον Κουτρούλη ο
οποίος δεν είναι παρών αυτή την στιγμή, ότι 48 άτομα
ψήφισαν υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν ο κατάλογος και θα
διαβιβαστεί στη Διοικούσα και στο Τμήμα του ΤΕΕ για να πάει
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο όπως πρέπει.
Λοιπόν τώρα, κανονικά υπάρχουν το 7 ο και το 8 ο θέμα,
όμως έχουμε πρόβλημα με την ψηφοφορία, δεν αφήνει να την
λήξουμε, δουλεύουν, έχουν στείλει ήδη οι συνάδελφοι που
διαχειρίζονται οι υπάλληλοι το υ τμήματος μήνυμα στην
υποστήριξη να δούνε πως μπορεί να λήξει η ψηφοφορία.
Ούτως ή άλλως, μισό λεπτό, ούτως ή άλλως όπως μου λένε τα
παιδιά η ψηφοφορία λήγει αυτόματα στις 2:15 που είχαμε
βάλει την ώρα λήξης. Οπότε θα περιμένουμε θεωρητικά μέχρι
τότε για τα αποτελέσματα σε περίπτωση που ολοκληρωθεί
κανονικά, γιατί κρατάμε μία επιφύλαξη διότι δεν είχε
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ξαναπαρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα μέχρι τώρα σε όλες τις
δοκιμές που είχαμε κάνει και είχαμε κάνει τρεις. Δηλαδή μας
έδινε το δικαίωμα της λήξης.
Η συνάδελφος η Σίτη θέλει κάτι;
ΣΙΤΗ: Μπορούμε να εξετάσουμε εάν όλοι οι συμμετέχοντες
στην ψηφοφορία έχουν κλείσει το παράθυρο που ψήφισαν ή αν
έχουν ανοίξει καινούρια; Να κλείσουν όλα τα σχετικά
παράθυρα με την ψηφοφορία από όλους τους συμμετέχοντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα το κοιτάξουνε Μαρία οι
συνάδελφοι αλλά το σύστημα όπως το είδαμε όλοι βγάζει ότι
είναι ψηφίσαντες και οι 49.
ΣΙΤΗ:
Αυτό έχει σημασία γιατί αν φαίνεται ότι κάποιος
προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ψηφίσει…
ΠΡΕΟΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δούμε.

Ωραία θα το δούμε, θα το

ΣΙΤΗ: Άρα να δώσετε μία κατεύθυνση στους συμμετέχοντες
όλους να δούνε τα παράθυρά τους αν τα έχουνε κλείσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ΟΚ.
Ας έρθει ο συνάδελφος ο Στρατήγης να τους πει αν
υπάρχει αυτή η λογική. Ένα λεπτό.
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Καταρχήν το να κλείσουν το παράθυρο δεν έχει
ακριβώς νόημα, ίσως θα είχε νόημα βέβαια να κάνουν log out
από το προσωρινό λογαριασμό τους που ψηφίσανε. Για να
γίνει αυτό θα πρέπει να ξαναπατήσουν, άμα θέλετε να μπείτε
στη διαδικασία αυτή ώστε να προσπαθή σετε όλοι να κάνετε
κάτι μήπως λήξει, αν και δεν νομίζω, αλλά εντάξει άμα θέλετε
να το κάνετε, θα πρέπει να μπείτε πάλι από το ling και εκεί
που θα σας ανοίξει να πατήσετε έξοδος, όχι είσοδος, έξοδος,
κάποιο κόκκινο κουμπάκι που να βγάζει έξοδος.
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Το να κλείσεις ένα παράθυρο ή να το έχεις ανοιχτό δεν
έχει νόημα γιατί μόνο με την έξοδο γίνεται log out από
λογαριασμό στην περίπτωση που πειράζει αυτό.
Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή
βάλαμε κάποιο mail, είχαμε κάποιο λάθος mail κάποιου που
ήθελε να ψηφίσει, κάποιου ψηφοφόρου και το προσθέσαμε
μετά από όταν είχαμε κάνει οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.
Ενώ πήρε αυτή την εισαγωγή του ψηφοφόρου του καινούριου
του mail, μετά εξαφανίστηκε το κουμπάκι που είχαμε για λήξη
ψηφοφορίας.
Οπότε πιστεύουμε ότ ι αυτό ευθύνεται για το πρόβλημα.
Σε κάθε περίπτωση άμα θέλετε να κάνετε log out θα το
κάνετε έτσι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θεμιτό. Τέλος
πάντων προσέξτε να μην ξαναψηφίσετε και να μην πατάτε
κουμπάκια μέσα στους λογαριασμούς αυτούς, δεν θα υπάρ χει
πρόβλημα. Ούτως ή άλλως η ψηφοφορία θα λήξει 2:15 το
βράδυ, έπειτα θα πρέπει η εφορευτική να πατήσει τα δικά της
για να αποκρυπτογραφηθούν τα αποτελέσματα και μετά εμείς
θα έχουμε τα αποτελέσματα.
Η εφορευτική κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνει αυτό
αύριο το πρωί, οπότε στην περίπτωση που δεν μας αφήσει να
το λήξουμε θα έχουμε αποτελέσματα αύριο το μεσημέρι.
Παρόλα αυτά εμείς θα το προσπαθούμε μέχρι τη λήξη της
συνεδρίασης ούτως ή άλλως, είτε με συνεννόηση με την
πλατφόρμα άμα μας απατήσουνε είτε από μόν οι μας, με όποιο
τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε.
Κατά τα άλλα άμα θέλετε κάντε log out, είναι καλή ιδέα
αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνεχίζουμε τη διαδικασία, ο
συνάδελφος ο Κουμπενάκης, συνάδελφε για τη διαδικασία το
λόγο;
Προφανώς ο συνάδελφος δεν μας ακούει, οπότε
συνεχίζουμε.
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε καλησπέρα σας ακούω.
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Ήθελες κάτι; Σήκωσες το

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διαδικασία μόνο.

Ναι,

για

ποιο

θέμα,

για

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Κουμπενάκη ακούμε.

Ακούμε,

συνάδελφε

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ: Ναι επί της διαδικασίας θα ήθελα να…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ακούμε.
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ: Με ακούτε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εμείς σε ακούμε, μάλλον εσύ
έχεις κάποιο πρόβλημα.
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ: Στην ψηφοφορία όσοι
ολοκληρώσει τη διαδικασία, με ακούτε;

έχουν

επιτυχώς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε με ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σε ακούμε Αντώνη, εσύ
μάλλον έχεις πρόβλημα στον υπολογιστή σου.
Επειδή το θέμα με την ψηφοφορία και επειδή ο
συνάδελφος ο Κουμπενάκης βγήκε εκτός αυτή τη στιγμή,
προφανώς προσπαθεί να επανασυνδεθεί, το θέμα με την
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ψηφοφορία δεν πρόκειται να λυθεί σύντομα, συνεχίζουμε στο
7 ο θέμα.
ΘΕΜΑ 7 ο
Πλαίσιο και Πρόγραμμα Δράσης – Μόνιμες Επιτροπέ ς
ΤΕΕ/ΤΑΚ 2020-2024
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Το 7 ο θέμα είναι το Πλαίσιο
και Πρόγραμμα Δράσης – Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΑΚ 2020 2024.
Ποιος θα κάνει την εισήγηση από τη Διοικούσα; Είναι
εισήγηση της Διοικούσας ποιος θα την κάνει; Συνάδελφοι από
τη Διοικούσα, ο συνάδελφος Πρόεδρος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
– δυο λεπτά ακόμα.

Συγγνώμη Πρόεδρε θα ήθελα ένα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι περιμένουμε.
Ο λόγος είναι στο συνάδελφο τον Πρόεδρο για να
συνεχίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφοι ήδη έχετε λάβει εδώ
και καιρό το πλαίσιο δράσης, έχετε δει τις μόνιμες επιτροπές
για τις οποίες έληξε την Παρασκευή η διορία αιτήσεων και
θεωρώ ότι μπορούμε να το παρατείνουμε λίγο ακόμα. Δεν μας
ενδιαφέρει να διανθήσουμε με πλούσια λόγια τη δουλειά η
οποία πρόκειται να γίνει, μας ενδιαφέρει να επιτελέσουμε το
σκοπό του ΤΕΕ/ΤΑΚ και να φροντίσουμε τους βασικούς άξονες
λειτουργίας, τις οποίες είχαμε και στις αρχικές μας απόψεις ως
παράταξη, αλλά και μέσα από την προγραμματική σύγκληση
με το Open Tee αναδείχθηκαν, που είναι να είμαστε ο τεχνικός
σύμβουλος της πολιτείας σε όλα τα ζητήματα, να είμαστε
κοντά σε όλους τους μηχανικούς στην καθημερινότητα των
ζητημάτων που προκύπτει και να αντιμετωπίζουμε και να
προτείνουμε λύσεις για τα προβλήματα που όλοι οι
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συνάδελφοι, όλων των ειδικοτήτων έχουν στην καθημερινότητα
τους. Και βεβαίως να είμαστε ένας φορέας που θα προάγουμε
την επιστήμη, την τεχνική και την τεχνολογία.
Δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τις δυνατότητες
λόγω των συνθηκών να διοργανώσουμε σεμινάρια και να
παρέχουμε γνώση όπως παλιότερα, πιθανόν αν αυτό κρατήσει
για πάρα, πάρα πολλούς μήνες να μπούμε στη διαδικασία
ηλεκτρονικών σεμιναρίων, όμως προς το παρόν δεν έχουμε
εισηγηθεί ή πάρει τέτοιες αποφάσεις. Πιθανόν να είδατε και
στο e-mail σας σήμερα που στείλαμε όλα τα σεμινάρια που
έχει διοργανώσει το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο, που
πραγματικά εγώ μπορώ να σας πω που έχω παρακολουθήσει
κάποια από αυτά, προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση και δεν
είναι αποκλειστικά, δεν απευθύνονται αποκλειστικά στους
νέους συναδέλφους που δεν έχουν μπει ακόμα στο επάγγελμα,
αλλά προσφέρουν πολύτιμη γνώση και στους εμπειρότερους.
Στα υπόλοιπα με βεβαιότητα και δραστηριοποιούμαστε και θα
δραστηριοποιηθούμε ακόμα πιο έντονα στη συνέχεια.
Όσον αφορά τις μόνιμες επιτροπές, νομίζω μικρές ή τανε
οι τροποποιήσεις από τις επιτροπές που έχουμε τόσα χρόνια.
Μας ενδιαφέρει κυρίως άμεσα. Είναι απαραίτητες για τη
λειτουργία του τμήματος όπως είπα και νωρίτερα. Θεωρούμε
ότι καλύπτεται όλο το φάσμα του αντικειμένου των μηχανικών
και ανυπομονούμε για τ η σύστασή τους και την έναρξη της
λειτουργίας τους.
Στη διάθεσή σας θα είμαι για οποιεσδήποτε ερωτήσεις
πάνω σε όλα αυτά, αφού ξανά ευχαριστήσω τους συνεργάτες
μου και ειδικά τον Μανώλη τον Στρατήγη που πρώτη φορά
έστησε αυτό το σύστημα των ηλεκτρονικών α ιτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τέλειωσες Πρόεδρε;
Θέλει κάποιος από τη Διοικούσα, από τα μέλη της
Διοικούσας να συμπληρώσει κάτι πάνω στο θέμα;
Προφανώς όχι, οπότε περνάμε στις διευκρινιστικές
ερωτήσεις για 20 δευτερόλεπτα όποιοι έχουν ερωτήσεις να
σηκώσουν, να χρησιμοποιήσουν το raise hand.
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Προφανώς δεν υπάρχουν ερωτήσεις, οπότε ούτε υπάρχει
απάντηση της Διοικούσας στις ερωτήσεις, προχωρούμε σε
τοποθετήσεις
των
παρατάξεων
και
των
μελών
της
Αντιπροσωπεία. Για μισό λεπτό ανοιγμένος ο κατάλογος.
Κλείνει ο κατάλογος. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν τέσσερα άτομα
τα οποία έχουν κληθεί για τοποθέτηση, τώρα θα πάμε με
ανάποδη σειρά, να υποθέσω Ειρήνη Βρέντζου πάλι για ειδική
ομιλήτρια; Και Γιώργος Ταβερναράκης;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, ναι.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, άρα η σειρά τώρα θα
είναι, ο κατάλογος έχει κλείσει, η σειρά θα είναι τώρα
Ταβερναράκης, Βρέντζου, Μαυρογιάννης, Τσεκούρας.
Ξεκινάει ο συνάδελφος Ταβερναράκης.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ωραία.
Να κλείσω λίγο το βίντεο, ακούγομαι καλά γιατί μ ου είπαν
ν κλείνω το βίντεο την ώρα που μιλάω γιατί κάνει διακοπές δεν
ξέρω αν ακούγομαι καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ακούγεσαι τώρα συνάδελφε.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ωραία, ξεκινάω αν ακούγομαι με διακοπές
πέστε μου για να κλείσω το βίντεο.
Καταρχήν θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά πραγματικά
μια πετυχημένη συνεδρίαση μέσα σε αντίξοες συνθήκες και
αντίξοες συνθήκες γιατί ( πρόβλημα ήχου) για τη Διοικούσα
Επιτροπή και το ίδιο το Επιμελητήριο στη λειτουργία του.
Εμείς ως παράταξη του Open Tee πριν από τις εκλογ ές
είχαμε
δηλώσει
και
δηλώναμε
παντού
ότι
για μας
προτεραιότητα για οποιαδήποτε σύγκληση και οποιαδήποτε
διοίκηση ήταν το πλαίσιο δράσης και οι μόνιμες επιτροπές και
μάλιστα είχαμε υποσχεθεί ότι στη 2 η συνεδρίαση, δυστυχώς
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συνέβη στη 2 η συνεδρίαση, η οποία συνέβη μετά από 8 μήνες,
ότι θα βάζαμε μετά την πρώτη εκλογική, στην πρώτη τακτική
δηλαδή, θα ήμασταν έτοιμοι για το πλαίσιο δράσης μια και το
είχαμε συντάξει και είχαμε συντάξει στο όραμα μας στο
Τεχνικό Επιμελητήριο.
Θεωρώ ότι το πλαίσιο δράσης το οποί ο καταρτίστηκε και
κατατέθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή αλλά ψηφίστηκε μόνο για
τις μόνιμες επιτροπές και ομόφωνα, το πλαίσιο δράσης
αντικατοπτρίζει το όραμα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, στα
πλαίσια μιας σύγκλησης βέβαια με την παράταξη της ΔΚΜ, ως
προς τη λειτουργία των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου,
αλλά και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της
εξωστρέφειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου που είναι για μας ο
βασικός στόχος.
Στα πλαίσια αυτής της εξωστρέφειας στις σημερινές
συνθήκες σας μίλησα προηγουμένως κ αι σας είπα για τις
όποιες τηλεδιασκέψεις έγιναν με όποιους φορείς και όποιους
εκπροσώπους,
κοινοβουλευτικούς
εκπροσώπους
ή
της
Ευρωβουλής, αλλά ακόμη και με Υπουργούς. Η εξωστρέφεια
αυτή δεν περιορίστηκε βέβαια μόνο σε αυτό, αλλά με τους
τοπικούς άρχοντες τους οποίους τους έχουμε δει σχεδόν
όλους, δει και συναντήσει, αυτοδιοικητικούς και φυσικά με την
Περιφέρεια Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχες που έχουμε
μια συνεχή και αγαστή πιστεύω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό
συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων.
Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα δράσης για τη
λειτουργία των οργάνων, θεωρούμε επιταχτική την ανάγκη της
εγρήγορσης,
αλλά
και
της
συνέπειας
του
Τεχνικού
Επιμελητηρίου απέναντι στους συναδέλφους πρωτίστως και
της κοινωνίας δευτερευόντως, την οποία θα πρέπει να την
έχουμε δίπλα μας, να την ενημερώνουμε και φυσικά να
υπερασπίζουν τα συμφέροντα και την λειτουργία των
μηχανικών από όποια θέση κι αν βρίσκονται είτε δημοσίου είτε
ιδιωτικού τομέα.
Θεωρούμε τέλος ότι παρά τις όποιες διαφωνίες, δεν θα
θέσω ότι είναι στοχευμένε ς ή τέλος πάντων κακόβουλες ή
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εκφράζουν μία πικρία για την όποια σύνθεση την οποία
υπάρχει αυτή τη στιγμή στα όργανα, πιστεύω ότι το Τεχνικό
Επιμελητήριο μπορεί να λειτουργήσει συνθετικά, άσχετα με
την άποψη κάποιων στην οποία αρνούνται να το δεχθούν,
αλλά θεωρούμε ότι η προσπάθεια η δικιά μας σε κάθε
Διοικούσα και σε κάθε πρόταση η οποία γίνεται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο, είναι δεδομένη στο να μπορέσουμε να έχουμε
μία σύνθεση και επαναλαμβάνω με γνώμονα το συμφέρον των
μηχανικών και της κοινωνίας.
Στο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις μόνιμες
επιτροπές ένα σχήμα λίγο διαφορετικό, οι μόνιμες επιτροπές
είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο Τεχνικό Επιμελητήριο
πραγματικά είναι η ατμομηχανή του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Σήμερα εδώ και οχτώ μήνες με αυτή τη διοίκη ση δεν έχουν
λειτουργήσει, κι όμως παρόλα αυτά έχουν βγει παρεμβάσεις σε
πολύ σημαντικά θέματα και νομοσχέδια τα οποία έχει βγάλει
και αφορούν τον κλάδο μας που σας ανέφερα και
προηγουμένως, ο 4412 ή το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο ή την
χωροταξική αναθεώρηση , την πολεοδομική αναθεώρηση, η
οποία είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση. Παρόλα αυτά, παρά τη
μη βοήθεια των μόνιμων επιτροπών κάθε παράταξη χωριστά
προσπάθησε και προσπαθεί πιστεύω φιλότιμα να μπορέσει να
συνθέσει και να φτιάξει εισηγήσεις και απόψεις και να τις
καταθέτει στη Διοικούσα για συζήτηση, για να μπορέσουμε να
βρίσκουμε την όποια εισήγηση να βρούμε, να μπορέσουμε να
κάνουμε την όποια μπορούμε παρέμβαση σε οποιοδήποτε
επίπεδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό ακόμα συνάδελφε.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Κλείνοντας θα πω για τις μόνιμες…, κλείνω
σε ένα λεπτό, οι μόνιμες επιτροπές έχουν ένα σκεπτικό της
κατανομής ειδικοτήτων σε σχέση με τις ειδικότητες που
υπάρχουν στα μέλη μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία
κατανομή σε δέκα μόνιμες επιτροπές, ώστε να μπορέσου ν να
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παράξουν έργο και να φέρουν εισηγήσεις μέσα στη Διοικούσα
και στην Αντιπροσωπεία.
Υπάρχουν και δύο υποεπιτροπές οι οποίες αφορούν το
Λασίθι, οι οποίες είναι υποβοηθητικές για το έργο της
Νομαρχιακής Λασιθίου. Αποφασίσαμε να είναι υποεπιτροπές
για να…, όχι ότι έχουν μικρότερο ρόλο, αλλά τέλος πάντων
αφορούν την ενίσχυση της Νομαρχιακής Λασιθίου που
ψηφίσαμε σήμερα και που εύχομαι καλή θητεία σε όποιους
εκλεγούν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούμε, αν θες να
κατεβάσεις το χέρι.
Η συναδέλφισσα Βρέντζου άλλα εφτά λεπτά για να
είμαστε δίκαιοι στο χρόνο. Ειρήνη.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, ακούγομαι; Μια στιγμή να χαμηλώσω λίγο
γιατί γίνεται αντήχηση, μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ακούγεσαι στο βάθος.

Ακούγεσαι

πάντως,

αλλά

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, λοιπόν.
Πλαίσιο δράσης. Επειδή συζητήσαμε πρακτικά ένα σωρό
ζητήματα στο προηγούμενο ζήτημα, ίσως μου δίνεται η
ευκαιρία να αναφερθώ σε κάποιες…, να διευκρινίσω μάλλον
κάποια θέματα τα οποία θίχτηκαν, έθιξε ο Πρόεδρος στη
δευτερολογία του, μια που δεν μπορούμε μετά τη δευτερολογία
του Προέδρου να μιλήσουμε, γιατί καλό εδώ είναι να λέμε
αλήθειες και να μην παραπλανούμε τον κόσμο.
Πάρθηκε απόφαση για τη Μονή Τοπλού, το οποίο το
έχουν κάνει και σημαία χρόνια οι παρατάξεις, δια περιφοράς,
βασισμένη σε μια προηγούμενη απόφαση της Διοικο ύσας, δεν
πάρθηκε έτσι.
Καλό είναι λοιπόν να λέμε τα πράγματα όπως είναι,
σύνθεση ΑΜΑΚ; Η ΑΜΑΚ δεν κάνει σύνθεση; Τόσα χρόνια; Τι
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να σας θυμίσω; Να δείτε τις παλιές αποφάσεις της Διοικούσας;
Να δείτε όλα τα ζητήματα στα οποία πάντα ήτανε παρών και
στα περισσότερο με εισηγήσεις για χωροταξικά, για σκουπίδια,
για τα πάντα και ερχόμαστε και λέμε ότι η ΑΜΑΚ δεν ξέρει να
συνθέτει και δεν ξέρει να βάζει συνθήματα και να συζητάει;
Ναι, αυτό που δεν ξέρει η ΑΜΑΚ είναι να συμβ ιβάζεται, είναι
δεδομένο. Προφανώς δεν θα κάτσουμε να πούμε στον
Υπουργό εντάξει έχετε καλές προθέσεις Υπουργέ, δείτε τι
μπορείτε να κάνετε, όχι. Αν είναι να πούμε να αποσυρθεί θα
είναι να αποσυρθεί και τελεία και παύλα. Είμαστε ξεκάθαροι
και έχουμε σαφείς θέσεις.
Τώρα για το πλαίσιο δράσης, το καταψηφίσαμε, γιατί το
καταψηφίσαμε; Γιατί θεωρούμε καταρχήν ότι δεν εκφράζει την
καθημερινότητα του μηχανικού, δεν έχει το πνεύμα που εμείς
θέλουμε. Δεν έχει ίχνος διεκδίκησης, ίχνος διεκδίκησης, ίχνος
συμμετοχής και από τους ίδιους τους συναδέλφους με κάποιες
διαδικασίες. Δεν μας εκφράζει το ύφος και έτσι όπως τα
διαπραγματεύεται τα ζητήματα, δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι
που θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε και γι’ αυτό το
καταψηφίσαμε. Έχουμε άλλα λογική για τα πράγμα τα, έχουμε
άλλη θεώρηση για την πραγματικότητα και για τα ζητήματα. Αν
δείτε πως περιγράφεται η κατάσταση και τότε ακόμα πριν την
κρίση, δεν νομίζω ότι εκφράζει κανέναν από εμάς. Γι’ αυτό
λοιπόν είπαμε ότι το καταψηφίζουμε.
Ψηφίσαμε τις μόνιμες επιτροπές και εκεί ίσως κάνει
λάθος ο Πρόεδρος και θυμάται ότι είχαμε πει, είχαμε δεσμευτεί
ότι ναι θα προχωρήσουμε με τις μόνιμες επιτροπές με κάποιες
παρεμβάσεις που είχαμε κάνει και δεσμευτήκαμε ότι δεν θα
δημιουργήσουμε θέμα, έτσι ώστε να βγουν και στον κόσμο,
έτσι ώστε οι συνάδελφοι να συμμετέχουνε. Εκεί είχαμε
δεσμευτεί συνάδελφε Πρόεδρε στις μόνιμες επιτροπές. Γιατί;
Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πράγματι το ΤΕΕ και να μη
δημιουργηθεί ζήτημα έτσι ώστε να βγει πρόσκληση. Βγήκε με
αυτό τον τρόπο και να μπορέσει το ΤΕΕ να προχωρήσει, γιατί
εμείς πιστεύουμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο, πάνω από όλα
βάζουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο, είμαστε ξεκάθαροι στις
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θέσεις μας, σαφείς και αν κάτι χαρακτηρίζει τόσα χρόνια την
ΑΜΑΚ είναι η σύνθεση απόψεων. Φάνηκε εξάλλου και από
αυτά που είπαμε.
Το συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης θεωρούμε ότι δεν είναι
αυτό που θα μας κάλυπτε εμάς για να μπορέσουμε να το
ψηφίσουμε. Έχουμε άλλη φιλοσοφία, έχουμε άλλη άποψη,
νομίζω φάνηκε και στην τοποθέτησή μας, παρόλα αυτά είμαστε
εδώ και φυσικά εννοε ίται ότι θα προσπαθήσουμε τα μέγιστα.
Αυτά θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ευχαριστούμε
τη
συνάδελφο, κυρίως για την οικονομία του χρόνου, η οποία μας
δίνει το δικαίωμα να έχουμε ελπίδα ότι θα τελειώσουμε απόψε
όλες τις εισηγήσεις, όλα τα θέματα.
Πάμε στο συνάδελφο Αντώνη Μαυρογιάννη, τέσσερα
λεπτά Αντώνη και ο συνάδελφος Τσεκούρας που θα κλείσει
άλλα τέσσερα λεπτά.
Αντώνη δεν ακούγεσαι, όχι ακόμα, δεν σε ακούμε,
Αντώνη να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή του Κώστα;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα ακούγομαι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αντώνη, όχι σε χάσαμε πάλι.

Τώρα ναι, τώρα ακούγεσαι

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Δεν θα σας φάω πάρα πολύ χρόνο,
εξάλλου δεν μιλάμε για το πρόγραμμα δράσης γι’ αυτό και
μπήκε έτσι, γιατί αυτό δεν είναι πρόγραμμα δράσης.
Θα το πω με μία λέξη, είναι ένα πρόγραμμα, αυτό που
υποσχεθήκαμε στην πρώτη συνάντηση, υποσχέθηκαν και
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, η πρώτη συνάντηση που έγινε
που εκλέχθηκαν με Υπουργό της σημερινής Κυβέρνησης, ότι
θα τους κάνει περήφανους, για αυτό το πλάνο μιλάμε.
Φαντάζεστε τ ώρα όταν υπόσχεσαι σε έναν Υπουργό ότι εμείς
θα έχουμε μία τέτοια λειτουργία που θα σας κάνει
περήφανους, δεν μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα δράσης σε

Συνεδρίαση 2η

14ης Σεπτεμβρίου

2020

σελίδα 98

οτιδήποτε θα έρθει σήμερα ενάντια στους μηχανικούς. Αυτή
την υπόσχεση προσπαθούμε να τηρήσουμε γι’ αυτό κι αν
δείτε, αν διαβάστε προσεχτικά όλα τα έγγραφα πάντα ξεκινάνε
και εμπεριέχουνε μέσα τις φράσεις Υπουργέ με το θεάρεστο
έργο που κάνεις, αλλά σε παρακαλούμε, λέμε κι εμείς αυτά.
Έτσι αρχίζουν κι έτσι τελειώνουν.
Διαβάστε λίγο την ανακοίνωση με τον ΒΟΑΚ, διαβάστε
λίγο την ανακοίνωση με το τελευταίο νομοσχέδιο, παρόλο το
μεγάλο έργο που κάνεις Υπουργέ λέμε κι εμείς αυτό, τίποτα
άλλο δεν κάνουμε έτσι; Μάλιστα κι εδώ προσπάθησε, πήγε να
κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια αλλά δεν με έπεισε πάλι ο
έτερος της συνεργ ασίας ο κ. Ταβερναράκης, που είναι
ανοιχτός στις συνεργασία. Πραγματικά το είδαμε, το
διαβάσαμε, το βλέπουμε, το ζούμε. Κάνει μια φιλότιμη
προσπάθεια και το μόνο που ήθελε να μας πει ότι είμαστε
εξωστρεφείς και θα συνεργαστούμε με την Περιφέρεια.
Πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα άλλο σε τι είναι, είμαστε με
όλους και με όλα, αλλά δεν ακούσαμε αυτό το πρόγραμμα
δράσης. Τι εμπεριέχει;
Οι μηχανικοί έχουν χιλιάδες προβλήματα, πώς θα τα
κινήσουμε, με ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε και πώς θα πάμε
δεν ακούσαμε τίπο τα.
Τώρα είπα δεν θα σας φάω πάρα πολύ χρόνο, περιμένω
να ακούσω τη φιλοσοφία του θέματος που μπήκε σε κάποιες
συζητήσεις από τον επόμενο ομιλητή, σας καληνυχτίζω αν δεν
ξαναμιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Μαυρογιάννη.
Να κλείσει με τις τοποθετήσεις ο συνάδελφος ο
Τσεκούρας κι αν μπορούνε οι συνάδελφοι Βρέντζου, η
συναδέλφισσα η Βρέντζου να κλείσει το μικρόφωνο.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ:
Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω πάλι το
πρόγραμμα δράσης καθώς τα έχουμε κουβεντιάσει πάρα
πολλές φορές. Ένας βασικός όμως στόχος του προγράμματος
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δράσης να προωθήσει το ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως
επιστημονικό αλλά και τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας και
αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να ενισχυθεί και προς
την Τοπική Αυτοδιοίκηση το προφίλ και προς την κοινωνία. Να
στραφεί ο απλός πολίτης, να ακούσει το ΤΕΕ/ΤΑΚ τη στάση
του και την τοποθέτησή του για όλα τα ζητήματα γύρω από τις
κατασκευές και τη λειτουργία του τεχνικού κλάδου.
Μου κάνει εντύπωση η τόσο μεγάλη επίθεση από την
ΑΜΑΚ, στο πλαίσιο δράση ς, όταν είναι ένα πλαίσιο δράσης το
οποίο σε κάποιες από τις συναντήσεις ήτανε έτοιμοι και λέγανε
φέρτε να υπογράψουμε για να συνεργαστούμε. Για να είναι στη
διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αυτό το πρόγραμμα
δράσης ήτανε καλό, από τη στιγμή που δεν είν αι στη διοίκηση
το Τεχνικό Επιμελητήριο όμως για την ΑΜΑΚ είναι κάτι το
οποίο ούτε μπορεί να το ψηφίσουν, ούτε μπορεί να το
ακολουθήσουν και είναι κατάπτυστο γι’ αυτούς.
Ήταν
ένα
πρόγραμμα
δράσης
το
οποίο
το
διαβουλευτήκαμε και το συνδιαμορφώσαμε σαν παρά ταξη, το
συζητήσαμε και με τις υπόλοιπες παρατάξεις και βρήκαμε την
ελάχιστη κοινή συνισταμένη για το Τεχνικό Επιμελητήριο που
θέλουμε για την επόμενη μέρα. Δεν είναι το πρόγραμμα
δράσης ερωτοαπαντήσεις για κάθε ζήτημα του τεχνικού κλάδου
των μηχανικών, τω ν υποδομών και πάλι λέγοντας. Είναι οι
βασικές συνισταμένες για το πώς θέλουμε να δράσει την
επόμενη μέρα το Τεχνικό Επιμελητήριο. Τώρα εντάξει ξέρουμε
ότι κάποιοι στην αντιπολίτευση είναι πολύ δυνατοί και θα
πούνε για υπόγειες συζητήσεις, για όλα τα υπόγε ια. Από τα
υπόγεια ξέρουν πολύ καλά.
Εμείς αυτό που θέλουμε και πρέπει άμεσα να γίνει, γιατί
χαθεί πάρα πολύς χρόνος και είναι λόγω της πανδημίας, είναι
να ενεργοποιηθούν οι μόνιμες επιτροπές. Η παραγωγή έργου
γίνεται μόνο από τις μόνιμες επιτροπές και π ρέπει σύντομα να
στελεχωθούν και να μπουν σε λειτουργία. Η Διοικούσα
Επιτροπή και η Αντιπροσωπεία θα σεβαστούν το έργο των
μόνιμων επιτροπών, θα το προάγουν, θα το προωθήσουν, για
να είναι δημιουργικό το Τεχνικό Επιμελητήριο. Όταν θα είναι
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δημιουργικό το Τ εχνικό Επιμελητήριο θα κερδίσει την εκτίμηση
όλης της κοινωνίας και θα επανέλθει στο ρόλο του που
ιδρύθηκε το Επιμελητήριο.
Αυτά έχω να πω, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Με την τοποθέτηση του
συναδέλφου του Τσεκούρα τελειώνουνε οι τοποθετήσεις των
ομιλητών, δευτερολογία από τον Πρόεδρο τον εισηγητή, από
τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής αν κρίνει ότι υπάρχει
λόγος.
Συνάδελφε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι βεβαίως Πρόεδρε θα είμαι
σύντομος όπως πάντα.
Έχετε καταλάβει κι όσοι με γνωρίζετε τέλ ος πάντων από
το παρελθόν ότι τα λόγια είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει,
εμένα με ενδιαφέρει να φέρουμε αποτελέσματα, σε όλη μου τη
ζωή αυτό κάνω.
Δεν περιμένω, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω, όχι
σήμερα αλλά και σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου, δεν
περιμένω να δικαιωθώ από την ΑΜΑΚ για το έργο. Μου
αρκούν τα μπράβο και τα ευχαριστώ από τους συναδέλφους
που συναντώ έξω, που συναντώ στις υπηρεσίες, που συναντώ
στα εργοτάξια, που συναντώ στο δρόμο. Από όλες τις
παρατάξεις, ανεξαρτήτως παρατάξεως.
Εγώ δεν είμαι όπως πολλοί Πρόεδρε του παρελθόντος,
δεν με ενδιαφέρει η πολιτική καριέρα, ούτε να γίνω αρεστός.
Με ενδιαφέρει όταν θα φύγω από αυτή την καρέκλα να
θυμούνται κάποιοι τι παρήχθη και τι αποτελέσματα είχαμε με
όλες τις παρεμβάσεις που είχαμε. Δε ν μπορούμε να αλλάξουμε
τον κόσμο μέσα από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, αλλά θα παλεύουμε για να
αλλάξει. Ήδη το δείχνουμε κι ας μην θέλουν όλοι να το δουν,
αυτό αποδεικνύεται καθημερινά.
Τώρα όσον αφορά το παρελθόν και τη σύνθεση η στάση
της παράταξής μας στην προηγούμεν η θητεία την οποία οι
άλλες δύο παρατάξεις συνεργάστηκαν, ήταν αυτό που σημαίνει
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σύνθεση απόψεων και στήριξη της διοίκησης. Αυτό θα έπρεπε
να παραδειγματίσει κάποιους. Καταλαβαίνουμε τις όποιες
αγκυλώσεις, καταλαβαίνουμε τις κομματικές προσκολλήσεις,
όλα τα καταλαβαίνουμε, αλλά το μονίμως να μην αναγνωρίζουν
το έργο δεν το καταλαβαίνουμε παρόλο που θα το ανεχτούμε
στη θητεία μας.
Ευχαριστώ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία
συζήτησης του θέματος. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες επ ί
της εισήγησης, ούτε δεύτερη εισήγηση, για κανένα από τα δύο
θέματα, είναι δύο χωριστά, ένα το πρόγραμμα δράσης και ένα
οι μόνιμες επιτροπές.
Άρα περνάμε απευθείας στην ψηφοφορία έγκρισης ή μη
των δύο θεμάτων.
Για το πρόγραμμα δράσης όσοι είναι υπέρ να πατήσουν
το raise hand, εγώ πώς το πατάω; Περιμένουμε δέκα
δευτερόλεπτα ακόμα. Τέλος ψηφοφορίας, είναι και ο
συνάδελφος ο Παντερής εδώ, που λέει ναι, στο γραφείο μας.
Δεκαοχτώ χεράκια, δεκαεννέα ο συνάδελφος ο Παντερής
και 2 = 21 υπέρ, 21 είναι οι δύο συν άδελφοι που είναι μαζί με
τον Πρόεδρο, εντάξει; Κατεβάστε τα χέρια παρακαλώ. Χίλια
συγγνώμη παιδιά αλλά δεν ήξερα τον τρόπο να κατεβάζω το
χεράκι, δεν είναι ο δικός μου υπολογιστής που το δουλεύω,
οπότε έχει μείνει και του Νικολουδάκη που δεν θα μετρήσει
στη δεύτερη ψηφοφορία.
Πάμε κατά, να ανεβάσουμε, Μπάμπη άμα θες κατέβασε
το χεράκι, κατά του προγράμματος δράσης οι ψήφοι με raise
hand. Τελειώνει, στο κατά είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, ψήφοι κατά.
Παρακαλώ κατεβάστε το χέρι για λευκά, μόλις κατεβούν τα
χέρια θα πούμε για τα λευκά.
Ξεκινάει η ψηφοφορία για τα λευκά, ως προς το
πρόγραμμα δράσης, θεωρείται η συναδέλφισσα Βρέντζου και ο
συνάδελφος Μαυρογιάννης ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό,
ευχαριστώ που κατεβάσανε τα χέρια, πέντε δευτερόλεπτα για
τα λευκά, ακόμα. Μηδέν λευκά, άρα σε τωρινούς παρόντες 33,
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21 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, υπερψηφίζεται το πρόγραμμα
δράσης.
Ξεκινάει η διαδικασία για τις μόνιμες επιτροπές.
Υπέρ με το raise hand για τις μόνιμες επιτροπές.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, υπέρ εμείς είμαστε για τις μόνιμες, εγ ώ
δηλαδή υπέρ, για τις μόνιμες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λήγει η ψηφοφορία για το
υπέρ, παιδιά για μετρήστε κι εσείς να τσεκάρουμε.
Κατεβάζουμε χέρια, μέχρι κι εγώ κατάφερα να βρω πως
κατεβαίνει το χεράκι, φανταστείτε δηλαδή οι υπόλοιποι θα τα
καταφέρετε καλύτερα από μένα. Πάμε, έχουν μείνει πέντε
συνάδελφοι.
Πάμε για λευκά, έχουν μείνει Μανιαδής, Βρέντζου και
Γολοβάνης με σηκωμένο το χεράκι. Λευκά; Μηδέν.
Πάμε τα κατά. Η Κα Μαστοράκη είναι κατά έτσι; Όχι
λευκό, αν θέλει να…
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ: Ναι, ναι εντάξει συγγνώμη κατά λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είναι κατά; Είναι λευκό; Τι
είναι;
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ:
συγγνώμη.

Κατά λάθος, συγγνώμη όχι δεν είναι λευκό,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ούτε κατά.
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ: Δεν είπες ακόμα κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα το έχ ω πει.
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ: Ναι κατά είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α κατά είσαι, οκ.
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Τελειώνει η ψηφοφορία, αν θες Ελένη κατέβασε το
χεράκι.
Με 31, 1 και μηδέν, δηλαδή παρόντες 32, εγκρίνονται οι
μόνιμες επιτροπές και τελειώνει κάπου εδώ το 7 ο θέμα.
ΘΕΜΑ 8 ο
Εξίσωση αποφοίτων κολεγίων με τους αποφοίτους
Πανεπιστημίων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε στο τελευταίο θέμα,
κάθε δική μου ελπίδα ότι θα φτάναμε εδώ.
Το τελευταίο θέμα λοιπόν, είναι μία εισήγηση η οποία
είχε κατατεθεί πολλούς μήνες πριν από την ΑΜΑΚ. Το θέμα
είναι, εξίσωση αποφοίτων κολεγίων με τους αποφοίτους
Πανεπιστημίων.
Για το θέμα έχουμε δύο εισηγήσεις, έχουμε μία από την
ΑΜΑΚ έτσι όπως έχει έρθει και μία από τη Διοικούσα
Επιτροπή.
Θα παρακαλούσα για το τυπικό, δεν ξέρω θέλει κάποιος
να τοποθετηθεί πρώτος από τους δύο εισηγητές; Δεν υπάρχει
πρόβλημα από μας, αν εσείς κρίνετε ότι ένας από τους δύο
θέλει να τοποθετηθεί πρώτος.
Ο συνάδελφος ο Κλάδος για τη διαδικασία; Γιάννη για τη
διαδικασία;
ΚΛΑΔΟΣ: Όχι, δυο πράγματα, με ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι ακούμε Γιάννη.
ΚΛΑΔΟΣ: Δυο πράγματα επί της εισήγησης, όχι επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα περιμένεις λίγο να δω…,
συνάδελφοι ας τοποθετηθεί πρώτα η Διοικούσα και θα το πάμε
ανάποδα μετά στις δευτερολογίες. Ας προηγηθεί π ρώτα η
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Διοικούσα με το συνάδελφο δεν ξέρω, ο Χωραφάς; Ποιος θα
τοποθετηθεί από τη Διοικούσα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Θέλω ένα λεπτό Πρόεδρε εάν μου
επιτρέπεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οκ, ένα λεπτό περιμένουμε
να ετοιμαστεί η εισήγηση του συναδέλφου, να ετ οιμάζεται μετά
από την ΑΜΑΚ ποιος θα κάνει την εισήγηση;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ο Γιάννης ο Κλάδος θα την κάνει την εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, εντάξει είμαστε
καλά, περιμένουμε λοιπόν τον Χωραφά πρώτα, ο Πρόεδρος
της Διοικούσας όταν είναι έτοιμος ξεκ ινάει, ακολουθεί
εισήγηση από το συνάδελφο τον Κλάδο και μετά θα περάσουμε
στις διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των δύο εισηγήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφοι υπάρχουν θέματα που
θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε για ώρες μέχρι να καταλήξουμε
στο συμπέρασμα.
Υπάρχουν και θέματα στα οποία
μονολεκτικά μπορούμε να πούμε αν είμαστε κάθετα αντίθετα ή
όχι.
Το θέμα με τα κολέγια είναι ένα θέμα που μας βρίσκει
κάθετα αντίθετους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική,
ούτε σε καμία περίπτωση να συμφωνήσουμε με αυτή. Υπάρχει
μία χαώδης διαφορά κατά την άποψή μας στο τι προσφέρεται
από το Πολυτεχνείο και τι προσφέρεται από τα κολέγια από τα
οποία δεν έχουν κάποιο έλεγχο, δεν έχουν κάποια
πιστοποίηση και κάποια απόδειξη του επιπέδου των σπουδών
οι οποίες παρέχουν. Είναι κάτι για το οποίο δεν χρειάζεται να
πούμε πολλά.
Ευτυχώς και το Κεντρικό ΤΕΕ είχε ομόφωνη αντίστοιχη
απόφαση, οπότε το να συμφωνήσουμε με αυτό ήταν κάτι
εύκολο. Το πρόβλημα είναι πως μπορεί να αναστραφεί αυτό
νομοθετικά.

σελίδα 105

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

Θεωρώ ότι η συζήτηση που έγινε τό τε στη Διοικούσα και
η σημερινή συζήτηση πρέπει να συνεχίσει και στο πλαίσιο της
εναντίωσης στο θέμα των ΤΕΙ που έγιναν Πανεπιστήμια και
από εκεί περιμένουμε δυστυχώς όχι θετικά νέα. Μέχρι τώρα
είναι διαχωρισμένα βεβαίως τα επαγγελματικά δικαιώματα,
αλλά κανείς δεν εγγυάται ότι αυτό θα συνεχιστεί. Γι’ αυτό
πρέπει και αυτό το θέμα να το
θίξουμε στις επόμενες
συνεδριάσεις μας και να αναδείξουμε τη διαφορετικότητα και
πως θα παραμείνει τουλάχιστον η σημερινή διαφορά στα
επαγγελματικά δικαιώματα.
Στη συνέχεια στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος ο Κλάδος για
την εισήγηση.
ΚΛΑΔΟΣ: Καλησπέρα, επί της εισήγησης.
Η παρέμβαση τότε και το ψήφισμα αφορούσε ένα
νομοσχέδιο, το οποίο προφανώς αυτή τη στιγμή είναι ένας
ψηφισμένος νόμος, δεν άπτεται μόνο των επαγγελματικών
δικαιωμάτων και ως τέτοιο το είχαμε βάλει και τότε ως ΑΜΑΚ,
θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που δείχνει μια κατεύθυνση την
οποία την έχουμε δει να επαναλαμβάνεται από τότε τον
τελευταίο χρόνο πολύ έντονα, ειδικ ά στο κομμάτι της
εκπαίδευσης και της παιδείας. Μιλάμε ξεκάθαρα ας πούμε για
μια προσπάθεια το να μπει και να προωθηθεί και να
υποστηριχθεί ας πούμε ο ιδιωτικός, οι ιδιωτικοί φορείς
εκπαίδευσης, σε όλο το κομμάτι τους, είτε στο κομμάτι ας
πούμε της μεταλυκ ειακής εκπαίδευσης είτε στο κομμάτι της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των πιστοποιήσεων είτε στο
κομμάτι
ακόμα
και
πρωτοβάθμιας
–
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Το έχουμε δει επανειλημμένως, αυτό που
κάνουμε ο καθένας ένα ψήφισμα και το οποίο είναι στο άρθρο
50 του νόμου τώρα και ισχύει, δημιουργεί μια σειρά από
ζητήματα. Είχαν αντιδράσει κάπως και το Κεντρικό ΤΕΕ κτλ,
ως τέτοιο το είχαμε καταθέσει, δυστυχώς έχουμε επανέλθει σε
αυτό το κομμάτι, σε αυτό το αντικείμενο και σε προηγούμενες
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Διοικούσες με την κατάργ ηση μαθημάτων και την υποβάθμιση
των δημοσίων ΙΕΚ και στα ζητήματα ας πούμε των ΚΕΚ, της
τηλεκατάρτισης μάλλον που ειπώθηκε προηγουμένως που για
να τα λέμε όλα και ένας μεγάλος ντόρος έγινε γι’ αυτό το
πράγμα, το ποιοι ας πούμε όμιλοι πήραν το μεγάλο πακέτ ο
των χρηματοδοτήσεων τότε. Μιλάω για τους φορείς που
παρείχαν το πρόγραμμα και την πλατφόρμα για να
κουμπώσουν πάνω όλα τα υπόλοιπα ΙΕΚ και ΚΕΚ που
παρείχαν ας πούμε το πρόγραμμα που τηλεκαταρτιστήκαμε
όποιος πρόλαβε να μπει και να καταλάβει τι μας λέγανε .
Εντάξει, ήτανε μπράβο του ας πούμε, το αντικείμενο του
προγράμματος τηλεκατάρτισης.
Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, δεν ξέρω και ποιο
νόημα έχει τώρα βασικά αυτό το ψήφισμα, μόνο ιστορικό είναι,
αφού πέρασε, το είχαμε κρατήσει από τη Διοικούσα να μπει
και τώρα σε αυτή την Αντιπροσωπεία. Θα τα ξαναδούμε
πάντως μπροστά μας, το κομμάτι της διάλυσης της δημόσιας
εκπαίδευσης και την προώθηση της ιδιωτικής θα το δούμε, το
βλέπουμε συνέχεια, έχει αυτή την αίσθηση.
Ευχαριστώ, να μην κουράζω κιόλας άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούμε
τον
συνάδελφο τον Κλάδο.
Διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω στους δύο ομιλητές. Να
κάνω εγώ μία; Και στους δύο απευθύνομαι.
Αυτή τη στιγμή που το συζητάμε το θέμα, τι ακριβώς
σκοπεύουμε να πετύχουμε; Δηλαδή υπάρχει κάποια λογικ ή να
ψηφίσουμε κάτι; Δηλαδή οι δύο συνάδελφοι μπορεί να μας
είπαν τις εισηγήσεις τους, αλλά δεν είδα να ζητάνε την ψήφιση
κάποιου κειμένου. Υπάρχει ένα κείμενο της ΑΜΑΚ, υπάρχει
ένα κείμενο της Διοικούσας, τα οποία έχουν φύγει. Υπάρχει
λογική στο να ψηφίσο υμε κάτι είτε διαφορετικό είτε να
επαναεκγρίνουμε ένα κείμενο; Δεν παίρνω το λόγο υπέρ, ούτε
κατά.
Γιάννη εσύ που έχεις σηκώσει το χέρι θα απαντήσεις έτσι
κι αλλιώς σαν εισηγητής, δεν είναι…, περίμενε λίγο να
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απαντήσει…, αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Άλλη ερώ τηση όχι,
οπότε ας το πάρουμε πάλι με τη σειρά, να απαντήσει πρώτα ο
Πρόεδρος, μετά ο Γιάννης και μετά θα συνεχίσουμε προφανώς
στις δευτερολογίες σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε και προς όλους τους
συναδέλφους, προφανώς τότε δεν εισακουστήκαμε, σήμερα
μπορεί να έχει περάσει καιρός, δεν νομίζω όμως ότι έχει
αλλάξει κάτι στις απόψεις μας. Το αν μπορούμε να πετύχουμε
κάτι θεωρώ κι εγώ λίγες τις πιθανότητες να πετύχουμε. Όμως
το να ξανακατατίθεται η άποψή μας είτε με αυτό τον τρόπο είτε
ελαφρά τροποποιημένη αν επιλέξουμε ότι επειδή είναι τώρα
μεταγενέστερα…, ότι το ζήτημα επειδή έχει παρέλθει πρέπει
να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις δεν με βρίσκει αντίθετο.
Η άποψή μας πρέπει να καταγράφεται και να ακούγεται πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος ο Κλάδος
μπορεί να συνεχίσει, αλλά αυτή ήτανε ακριβώς η ουσία της
δικιάς μου ερώτησης, δηλαδή τώρα τι ερχόμαστε να
ψηφίσουμε. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει αξία πριν από
τέσσερις μήνες που τέθηκε, τώρα αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι
παίρνουμε μια δεύτερη γνώμ η, μια δεύτερη απόφαση που ε ίναι
διαφορετική έστω από την απόφαση της Διοικούσας η ίδια
επιβεβαίωση. Δεν ξέρω αν έχει κάποια αξία. Αυτή ήτανε η
ερώτηση.
Ο συνάδελφος ο Γιάννης.
ΚΛΑΔΟΣ: Και τότε ως αίτημα πέρα από την αναβάθμιση ας
πούμε του εκπαιδευτικού τοπίου της χώρας κτλ και τη στήριξη
του δημόσιου χαρακτήρα, έμπαινε ας πούμε το να καταργηθεί
αυτό το άρθρο, το άρθρο 50 με κάθε νομικό μέσο ή και με
προσφυγή ας πούμε να καλέσουμε το ΤΕΕ να κάνει
διαδικασίες, όπως προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας
και να ακυρωθεί ας πούμε το άρθρο 50 του συγκεκριμένου
νόμου επιπλέον.
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Εάν θεωρούμε ότι είναι κάτι αιτηματικό που μπορούμε να
βάλουμε είναι αυτό, να καταργηθεί αυτό. Αν θεωρούμε ότι
μπορούμε να το προτείνουμε στην Κυβέρνηση απευθείας ας το
προτείνουμε απευθείας. Ας ψηφιστεί, ας περάσει η πίεση στο
ΤΕΕ, στο πλαίσιο ας πούμε της υπεράσπισης από το
Επιμελητήριο των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας, αλλά και
της υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης
και της αξίας των πτυχίων μας.
Συνεπώς δηλαδή εάν κατέβει ως ψήφισμα προς ψήφιση,
ως αιτηματικό, μόνο κάτι τέτοιο μπορείς να βάλεις, την
κατάργηση αυτού του άρθρου, πώς καταργείται; Ή με
καινούριο νόμο ή με προσφυγή από τους φορείς που άπτονται
ας πούμε των δικαιωμάτων μας στο ΤΕΕ, το Τεχνικό
Επιμελητήριο δηλαδή.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε συγγνώμη τοποθετήσεις δεν θα
γίνουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ήταν απαντήσεις στις
ερωτήσεις, τώρα αρχίζουν οι τοποθετήσεις συνάδελφε.
Ανοίγει ένας κατάλογος για τοποθετήσεις από μέλη και
παρατάξεις.
Ας ξεκινήσει ο συνάδε λφος ο Ταβερναράκης και για ένα
λεπτό ακόμα θα είναι ανοιχτός ο κατάλογος.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ωραία, καλησπέρα ξανά, σε λίγο θα πούμε
καλημέρα.
Όσον αφορά το θέμα των κολεγίων, προφανώς είναι ένα
κατάπτυστο για το Τεχνικό Επιμελητήριο νομοσχέδιο. Είναι
προφανής η διαχρονική από όλες τις Κυβερνήσεις που έχουν
περάσει από αυτή τη χώρα στην υποβάθμιση προς τα κάτω
της παιδείας σε όλα τα επίπεδα και φυσικά από την
αναβάθμιση στα ΤΕΙ που έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση,
μέχρι και την «αναβάθμιση» ή τέλος πάντων την προσπάθεια
μιας αναλογίας των κολεγίων για την αντιστοίχιση της όποιας
ιδιωτικής εκπαίδευσης θα μπορούσε να υπάρχει σε αυτή τη
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χώρα. Παρακάμπτοντας βέβαια συνταγματικές…, βασικούς
συνταγματικούς νόμους της χώρας.
Θεωρώ ότι είναι ένα…, δεν θα το έλεγα αντι συνταγματικό
νομοσχέδιο γιατί δεν νομιμοποιούμαι να το πω σαν μηχανικός,
θεωρώ ότι υπήρξε μία εισήγηση από εμάς προς την
υποβάθμιση, από το Open Tee, για την αναβάθμιση των
ιδιωτικών κολεγίων και των ΙΕΚ. Είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα εάν διαβάσετε τ η μία εισήγηση, την εισήγηση της
ΑΜΑΚ του αιτήματος που υπάρχει της Διοικούσας. Και θέλω
εδώ να μου επιτρέψετε, σε όλες μου τις τοποθετήσεις δεν
σχολίασα τις προηγούμενες τοποθετήσεις ιδιαίτερα των
ομιλητών της ΑΜΑΚ, παρά τις αιχμές τις οποίες ειπώθηκαν κα ι
προσωπικά σε εμένα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το
οποίο μπορείτε να το κρίνετε όλοι σας, είναι δύο κείμενα
πανομοιότυπα. Αν δείτε το κείμενο της Διοικούσας καταλήγει
σε αυτό που προηγουμένως είπες Γιάννη, πριν από λίγο. «Σε
συνέχεια των παραπάνω », το διαβάζω κατά λέξη, «η
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με την
επιχειρούμενη αναγνώριση των κολεγίων και ζητά από την
Κυβέρνηση να αποσυρθεί το άρθρο 50 του σχεδίου νόμου,
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης Ειδικοί Λογαριασμοί
Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
Ερευνητικών Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.
Υπογραμμίζοντας ότι το άρθρο αυτό αίρεται στην πράξη από
τον αριθμό 16 του Συντάγματος υπεράσπιση της δημόσιας
παιδείας».
Αυτό η ΑΜΑΚ το καταψήφισε. Απλά το παραθέ τω σε
όλους σας, σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Τέλειωσες συνάδελφε; Η
συνάδελφος η Βρέντζου σαν ειδική ομιλήτρια, πέντε λεπτά για
το θέμα.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να πω καταρχήν ότι το θέμα το βάλαμε εμείς και
το καταψήφισε, έφερε μάλλον άλλο δικό της η ΔΚΜ και η Open
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Tee, άρα δεν καταψηφίσαμε εμείς την εισήγηση, το θέμα
μπήκε από μας και στην ΑΝτιπροσωπεία το στείλαμε εμείς…
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Τι η ΔΚΜ και η Open Tee; Η Open Tee,
εμείς κατεβάσαμε εισήγηση Ειρήνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε μιλάε ι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Το θέμα το φέραμε, το έφερε η ΑΜΑΚ στη
Διοικούσα με εισηγητή τον Αντώνη τον Μαυρογιάννη, είναι
κατατεθειμένο και δεν το ψήφισε, δεν το ψηφίσατε, φέρατε
άλλη εισήγηση. Άρα δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς γιατί
εμείς δεν ψηφίσαμε αλλά γιατί ε σείς δεν ψηφίσατε αυτό που
καταθέσαμε εμείς και γιατί δεν το ψηφίσατε; Είναι απλό, διότι
αν διαβάσετε τα σημεία που λέμε πέρα από τα αρχικά, εμείς
βάλαμε ένα ζήτημα και ποιο ήτανε αυτό το ζήτημα; Ήταν να
καταργηθεί το άρθρο 50 με κάθε νομικό μέσο και επίπε δο και
το ΤΕΕ να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
ζητώντας την ακύρωσή του.
Αν θυμάστε λοιπόν καλά σας θυμίζω ότι εσείς είπατε ότι
σε καμία και μάλιστα ο Πρόεδρος ο Χωραφάς λέγοντας γιατί
ήτανε άρρωστος σε εκείνη τη συνεδρίαση, ότι εγώ δεν ψηφίζω
να γίνει προσφυγή από το ΤΕΕ ενάντια σε αυτό το άρθρο.
Αργότερα βέβαια ήρθε ο Στασινός και είπε, ναι εγώ θα
προσφύγω, αλλά εδώ αποφάσισε ο Πρόεδρος ο Χωραφάς να
μην προσφύγει, το ίδιο και η Open Tee και ένας λόγος που δεν
ψηφίστηκε η εισήγησή μας ήταν ότι εμείς πέρα από το
σκεπτικό και μια πολύ καλή ανάλυση που έγινε στη συνέχεια
και από τον Γιάννη τον Κλάδο στη Διοικούσα, όπου μπήκανε
πάρα πολλά ζητήματα συνολικότερα για την παιδεία και τη
δημόσια παιδεία κτλ, είπαμε δεν θέλετε να γίνει προσφυγή για
το θέμα. Και να ζητήσουμε δηλαδή από τον Πρόεδρο να γίνει
προσφυγή.
Αυτό λοιπόν για να ξέρουμε τι συζητάμε και τι λέμε, εμείς
λοιπόν δεν θα πω πολλά, δεν θα κουράσω. Ένας λόγος που
επιμείναμε στο δικό μας ψήφισμα και θα επιμείνουμε και τώρα,
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είναι ότι έβαζε αυ τό το στόχο, έβαζε δηλαδή τη διεκδίκηση,
έβαζε και το θέμα και της προσφυγής και θεωρούμε ότι θα το
κατεβάσουμε προς ψήφιση. Παρόλο που τώρα έχει περάσει,
όμως έρχονται συνεχώς πράγματα, το βλέπουμε και με τα ΙΕΚ,
το βλέπουμε και με την παιδεία συνολικά κα ι όλη αυτή την…,
πραγματικά το δημόσιο χαρακτήρα που πάει να φύγει από
υπηρεσίες, από νοσοκομεία, από παντού και θα επιμείνουμε
στο δικό μας, στο δικό μας σχέδιο απόφασης.
Το έχουμε κατεβάσει ως σχέδιο απόφασης και ως τέτοιο
θα το κατεβάσουμε για ψήφιση σ το Σώμα της Αντιπροσωπείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τέλειωσες Ειρήνη;
Ο συνάδελφος ο Μανιαδής και παρακαλώ να κατεβάσει το
χέρι, έχει τοποθετηθεί.
Ο κατάλογος έχει κλείσει, μετά τον Μανιαδή τελειώνουμε
και περνάμε στους δευτερομιλητές.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Δεν θα σας κουράσω πολύ και ούτε θα μπω
καθόλου στη διαδικασία για το ποιος έφερε και ποιος δεν
έφερε το θέμα. Εγώ θέλω να σας τονίσω κάποια πράγματα τα
οποία είναι απόσταγμα της μικρής εμπειρίας μου.
Η πρώτη μου εμπειρία ήταν το 1993 όταν ο Λαλιώτης είχε
δώσει πρώτη φορά κάποια παραπάνω επαγγελματικά
δικαιώματα στα ΤΕΙ, που είχαν ξεσηκωθεί τότε τα ΤΕΙ και τα
πήρε πίσω, ήτανε μια διαδικασία. Είναι το πρώτο που
θυμάμαι.
Από τότε ο χώρος βάλλεται συνεχώς, μια με τα ιδιωτικά,
μια με τους φοιτητές που ήρθαν απέξ ω, μια με τους φοιτητές
όπως είμαι και εγώ που ήρθαν από το ΤΕΙ στο Πολυτεχνείο και
γραφτήκαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Υπάρχει γενικά μία
πίεση προς το χώρο. Το θέμα είναι να δούμε όμως κι εμείς τι
κάνουμε για μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε κρυμμένο ι
πίσω από ένα…, νομίζω Βασιλικό Διάταγμα αυτό που μας δίνει
τα επαγγελματικά δικαιώματα και να μην παρακολουθούμε την
πορεία της εξέλιξης, την πορεία του κόσμου.
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Τα Πανεπιστήμια μας πρέπει κι αυτά να βάλουν λίγο νερό
στο κρασί τους, έτσι ώστε οι απόφοιτο ί τους να είναι λίγο πιο
καλά οργανωμένοι και συνδεδεμένοι με την αγορά. Το
επιστημονικό αντικείμενο στο οποίο γινόμαστε δέκτες στις
σχολές μας είναι τεράστιο. Μας δίνει μία τεράστια γκάμα
ενασχόλησης κι εμείς δυστυχώς μόνοι μας το περιορίζουμε σε
ένα πάρα – πάρα πολύ στενό πεδίο το οποίο είναι και το πιο
εύκολο για την καθημερινή μας απασχόληση. Μέχρι πρόσφατα
βγάζαμε και ένα καλό μεροκάματο από αυτό.
Θέλω να τονίσω ότι, καλό είναι αυτό που λέει η ΑΜΑΚ για
τη διεκδίκηση, καλό είναι να το προσβάλλουμε, ναι όλα καλά,
αλλά πρέπει να κάνουμε και μία αυτοκριτική. Εμείς τι κάνουμε
για τον κλάδο μας; Πώς εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι;
Πώς εμείς μπορούμε να μην δίνουμε δικαιώματα και να έχουμε
ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και παραγωγής
έργων, έτσι ώστ ε να μην μπορούν ούτε οι απόφοιτοι των
κολεγίων, ούτε οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, να μας ανταγωνιστούν.
Μήπως τους δίνουμε και εμείς ένα πάτημα;
Αυτά ήθελα να σας πω, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μανιαδή.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ευχαριστώ το Μηνά το

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχει ζητήσει
Γολοβάνης ο συνάδελφος. Μιχάλη θα μιλήσεις;

το

λόγο

ο

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Ναι, συγγνώμη παιδιά.
Ήθελα να παρέμβω γιατί γι’ αυτό το θέμα καταλαβαίνω το
άγχος της ΑΜΑΚ. Πραγματικά νοιώθω ότι ενδιαφέρεται για να
διατηρήσει τα δίκαια για
τον κλάδο, καταλαβαίνω και τη
διαφορά απόψεων και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ
είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων ξεκάθαρα. Των
ιδιωτικών πανεπιστημίων όμως όχι της κατάντιας αυτής. Της
κατάντιας που βάζουνε τώρα και το ίδιο το ΤΕΙ γιατί η

σελίδα 113

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

αναβάθμιση αυτή όταν περνάς με ένα βαθμό 5 είναι κάλπικη.
Είναι μία αναβάθμιση που απλά δεν μπορείς να γίνεις
μηχανικός. Δεν μπορείς να γίνεις μηχανικός με 5, δεν μπορείς
να γίνεις μηχανικός αν πας σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ, σε ένα
ιδιωτικό κολέγιο που δ εν ελέγχεσαι από πουθενά. Σου λείπουν
βασικές γνώσεις, πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν.
Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω
αυτά που μας χωρίζουν και να δούμε αυτά που μας ενώνουν
και αυτά που μας ενώνουν καμιά φορά είναι δύσκολο γιατί
πρέπει να κάνουμε όλοι υποχωρήσεις. Όλοι υποχωρήσεις και
να μην κάνουμε βήμα πίσω στο σωστό.
Το σωστό λοιπόν θα είναι να το συζητήσουμε αυτό σε μια
άλλη Αντιπροσωπεία. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα να
βάλουμε δύο χαρτιά το ένα δίπλα στο άλλο, μία απόφαση τη ς
Διοικούσας και ένα χαρτί της ΑΜΑΚ και να δημιουργήσουμε
ένα κλίμα το οποίο δεν αρμόζει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση
που ερχόμαστε, γιατί θα έρθουν και πιο δύσκολες μέρες.
Αυτά, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Για να διευκρινιστεί αυτό
που είπες, είναι σαν πρόταση να αποσυρθούν σήμερα τα δύο
ψηφίσματα και να μη λάβει απόφαση η Αντιπροσωπεία;
Προσπαθώ να καταλάβω για να διοργανώσω μετά την
ψηφοφορία.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Θα έλεγα αφού έχουν σταλεί δεν έχει νόημα,
αφού έχει σταλεί χαρτί δεν έχει νόημα να σταλε ί κάτι επιπλέον
τώρα και προχωρημένη ώρα και με μία απάντηση έτσι μπορώ
να πω ότι δεν έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή τελευταίο
θέμα, ένα από τα βασικότερα του κλάδου, θα προτιμούσα να
μην είναι τόσο σύντομη συζήτηση και να το δούμε γιατί
έρχονται ακόμα δ υσκολότερα. Δηλαδή θα ήθελα λίγο να το
δούμε σε μία συνεδρίαση ως πρώτο ή ως αποκλειστικό θέμα,
γιατί ο κλάδος μας βάλλεται παιδιά αυτή τη στιγμή και δεν θα
ήθελα εγώ προσωπικά να το υποτιμήσω το συγκεκριμένο
ζήτημα, θα ήθελα να πάει σε μια άλλη Αντιπροσωπ εία.
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Αυτή είναι η πρόταση, να αποσυρθούν λοιπόν, να μην
ψηφίσουμε, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να ψηφίσουμε κάποιο
από τα δύο τώρα και να το δούμε στην επόμενη
Αντιπροσωπεία. Αφού τώρα βρήκαμε το βήμα, βρήκαμε τον
τρόπο να επικοινωνούμε, ας το δούμε σε μια επόμενη
Αντιπροσωπεία.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε αν έχω το λόγο για ένα λεπτό επί
της διαδικασίας λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Επί
της
διαδικασίας;
Θεωρητικά, ένα λεπτό, αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει οι
τοποθετήσεις, πες, ένα λεπτό, ένα λεπτό, υπάρχει…,
συνάδελφε Ταβαρναράκη επί της διαδικασίας.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μία διευκρίνιση, ευχαριστώ πολύ.
Έτσι σε σχέση με αυτά που είπε και η Ειρήνη
προηγουμένως και σε σχέση με αυτά που είπα και εγώ.
Έχουμε δύο κείμενα αυτή τη στιγμή…, και την ερώτηση
την οποία έκανες εσύ, τι καλούμαστε να κάνουμε εδώ οι 52, οι
55 οι οποίοι ήμασταν, οι 45 όσοι είμαστε παρόντες αυτή τη
στιγμή. Καλούμαστε να ψηφίσουμε δύο κείμενα τα οποία το
ένα έχει ψηφιστεί από δύο παρατάξεις στη Διοικούσα και ένα
άλλο κείμενο της ΑΜΑΚ η οποία διαφορο ποιείται ουσιαστικά
στο δια ταύτα ως προς την προσφυγή στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, γιατί το άλλο το κομμάτι το οποίο το διάβασα
προηγουμένως κατά λέξη, το οποίο στάλθηκε στον Υπουργό
Παιδείας τότε και στον…, και σε όσους είναι στο Υπουργείο
Παιδείας, Υφυπουργό Παιδείας και Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών.
Απλά να θυμίσω στην Ειρήνη ότι εκείνη την περίοδο το
νομοσχέδιο ήτανε σε διαβούλευση, άρα είναι άκαιρο, όπως
είχα πει και τότε στη Διοικούσα να στείλουμε, να λέμε μέσα σε
ένα κείμενο να προσφύγουμε ή ν α λέμε στο Τεχνικό
Επιμελητήριο να προσφύγει στο άρθρο…, ένα δευτερόλεπτο,
να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε ένα
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νομοσχέδιο το οποίο ήταν σε διαβούλευση που στέλναμε εμείς
ως Τεχνικό Επιμελητήριο να καταργηθεί. Είναι προφανές ότι η
επόμενη κίνηση είχαμε πει, ότι μπορεί να είναι και αυτό που
λέει η Ειρήνη, αν και εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο.
Είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα συμφωνήσω και με τον
Μιχάλη ότι ο κλάδος βάλλεται και θα βάλλεται και για πάρα
πολύ καιρό ακόμα και για πάρα πολλά χρόνια και σίγουρα το
Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να είναι σε εγρήγορση ανά πάσα
στιγμή σε ό,τι συμβεί. Γιατί όταν ήτανε η Ειρήνη Πρόεδρος και
όταν αναβαθμιστήκανε τα ΤΕΙ «ΑΕΙ» δεν είδα καμία αντίδραση
από τη διοίκηση, παρόλο που εμείς ήμασταν στη συνδιοίκηση .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εξήγησε μου την πρόταση
όμως να καταλάβω. Να μην ψηφιστεί σήμερα κάτι;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Δεν έχει νόημα όντως να ψηφίσουμε κάτι
αυτή τη στιγμή. Εάν θα συζητηθεί κάτι άλλο για μια περαιτέρω
προφανώς πρέπει να συζητηθεί πρώτα στη Διοικούσα και να
έρθει πρόταση στην Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, Μαυρογιάννης επί
της διαδικασίας, Γιάννη Κλάδο επειδή είσαι εισηγητής θα σε
αφήσω τελευταίο.
Αντώνη επί της διαδικασίας; Δεν ακούγεσαι Αντώνη.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Παρόλα αυτά εάν επιμ είνετε προφανώς,
μισό λεπτό, μισό λεπτό Γιάννη, εάν επιμείνουμε προφανώς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αντώνη δεν σε ακούμε.

Αντώνη δεν σε ακούμε,

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ακούγομαι τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία.
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Κοιτάξτε να δείτε, επί της διαδικασίας, μια και μιλάμε επί
της διαδικασίας αυτή τη στιγμή ήρθαν δύο προτάσεις
πανομοιότυπες το να μην ψηφιστεί για δικούς του λόγους ο
καθένας θα ήθελαν να μην ψηφιστεί, να μην γίνει ένα ψήφισμα.
Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί να μην γίνει ένα ψήφισμα;
Είναι επίκαιρο, μάλιστα προηγούμενα λέγαμε το πρόγραμμα
δράσης που λέγατε δεν είναι διεκδικητικό και φαίνεται τώρα
αυτή η ατολμία να βάζουμε έτσι τη μια μικρή διεκδίκηση που
μπορεί να είναι μέσω του ΣτΕ, με όποια άποψη θα έχει ο
καθένας. Έτσι κι αλλιώς εγώ πιστεύω ότι πρέπει σήμερα να το
ψηφίσουμε και σήμερα θα δείξουμε πραγματικά τι πιστεύαμε
και ποια φιλοσοφία είχαμε ορισμένοι πάνω στο πρόγραμμα
δράσης και τι ήθελα να μαζέψουν σήμερα και ποιους να
κάνουν περήφανους, ξεκάθαρα. Να το ψηφίσουν. Ο Μιχάλης
για δικούς του σκοπούς θέλει την επόμενη φορά μήπως
περάσει ένα κείμενο να λέει ζήτω στα ιδιωτικά κολέγια και η
άλλη παράταξη γιατί πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία.
Σήμερα να ψηφίσουμε να δείξει ο καθένας τι θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, εντάξει, κατανοητό.
Ευχαριστούμε, αν θέλεις Αντώνη να κατεβάσεις το χέρι.
Δευτερολογίες, επειδή μίλησε πριν ο συνάδελφος ο
Χωραφάς και δεύτερος ο Κλάδος, θα κρατήσουμε την ίδια
διαδικασία για ευνόητους λόγους.
Πρώτα ο συνάδελφος ο Χωραφάς δευτερολογία .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι εδώ είμαστε
για να δουλέψουμε κι όχι να τιμήσουμε κάποιους πολιτικούς
προϊσταμένους. Εγώ αυτό που δεν αντέχω είναι η υποκρισία.
Είμαι εδώ μόνο για να δουλέψω.
Τόσα χρόνια η διοίκησή σας μαζί με τον Χαρωνίτη, τρί α
χρόνια δεν είπε κουβέντα, δεν έβγαλε κιχ για όλα τα θέματα
που έλιωσαν τους μηχανικούς, που έλιωσαν, που τους
συνέτριψαν τους μηχανικούς, τίποτα, κιχ. Κ. Υπουργέ και κ.
Υπουργέ, δείτε τις επιστολές σας, είναι εκεί, είναι εκεί να τις
δείτε όλες. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκαμε το Συμβούλιο της
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Επικρατείας, σε λίγο θα βγούμε και στους δρόμους με σημαίες.
Η υποκρισία αυτή παιδιά δεν αντέχεται έτσι; Ή θα δουλέψουμε
όλοι μαζί γιατί ο χώρος υπάρχει για να δουλέψουμε όλοι μαζί,
άλλο αν κάποιοι δεν το θέλουν ή να συνεχίσ ουμε να λέμε αυτά
που λέμε μέχρι σήμερα και εντάξει οι συνάδελφοι έτσι κι
αλλιώς θα κρίνουν όταν έρθει η ώρα.
Πρόεδρε η άποψή μου είναι σαφής, να προχωρήσουμε σε
μία ανούσια ψηφοφορία των δύο κειμένων, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρόεδρε δεν κατάλαβα
επειδή είναι η δευτερολογία σου, επιμένεις στην ψήφιση του
κειμένου εισήγησης της Διοικούσας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ΟΚ.
Έχουνε σηκώσει το χέρι τους, ο Γιάννης ο Κλάδος είναι
εισηγητής πρέπει να απαντήσει, πριν το Γιάν νη όμως οι
Αναγνώστου, Χαχλάκης και Γολοβάνης για διαδικασία μόνο
παιδιά, συγγνώμη αλλά έπρεπε να έχετε σηκώσει πριν. Μόνο
για τη διαδικασία, ας ξεκινήσουμε με τον Αναγνώστου.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν ξέρω αν ακούγομαι, δεν ξέρω με ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σε ακούμε Γιάννη.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ωραία.
Εντάξει δεν είναι τόσο επί της διαδικασίας, απλά επειδή
κάτι ειπώθηκε για την προηγούμενη διοίκηση και ήμουν στη
διοίκηση την προηγούμενη, να πω ότι νομίζω ότι είναι τεχνικό
το λάθος, το κάναμε και στη συζήτηση τό τε και στη Διοικούσα
μεταξύ μας, δεν υπάρχει καμία αναβάθμιση του ΤΕΙ σε
ΕΛΜΕΠΑ, είχαμε πει και τότε ότι υπήρξε κατάργηση, κλείσιμο
του ΤΕΙ και άνοιγμα ενός νέου Πανεπιστημίου που λέγεται
ΕΛΜΕΠΑ.
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Νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο ως σχόλιο για να
καταλάβουμε ότι η προηγούμενη Διοίκηση είχε τοποθετηθεί.
Όσον αφορά την αναβάθμιση του ΤΕΙ.
Τώρα να σας πω την αλήθεια για αυτά που άκουσα,
νομίζω ότι…, εντάξει καταλαβαίνω βέβαια την ένθεν και
κακείθεν απόψεις των παρατάξεων, όμως από αυτά που
άκουσα αυτό που κράτησ α είναι ότι ο Πρόεδρος και από ό,τι
κατάλαβα και η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, έχει μάλλον
ψηφίσει και κινείται στην κατεύθυνση ίσως και της προσφυγής.
Άρα δεν βρίσκω κανένα λόγο γιατί να μην απλά συνταχθούμε
με την άποψη του Κεντρικού ΤΕΕ και στην κατ εύθυνση που
αυτό σκοπεύει να πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει.
Ο συνάδελφος ο Χαχλάκης για τη διαδικασία, ελπίζω να
είναι πιο διαδικασία από το Γιάννη τον Αναγνώστου.
ΧΑΧΛΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας ξεκάθαρα.
Σε διάφορες τοποθετήσεις συναδέλφων μέσα στη βραδιά
έχουν ακουστεί χαρακτηρισμοί περί υποκρισίας, περί μη
διάθεσης για δουλειά, περί διαφόρων πραγμάτων και επειδή
από το συνάδελφο τον κ. Μιχάλη τον Χωραφά που με γνωρίζει
κι εμένα προσωπικά, επειδή αυτές οι διαθέσεις αναφέρονται
συλλογικά και από μία παράταξη που έχει δουλέψει θεωρώ
πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα στο Τεχνικό Επιμελητήριο,
επί της διαδικασίας στη βάση λοιπόν του πολιτικού
πολιτισμού, θεωρώ ότι είναι άδικο και άστοχο ειδικά σε μία
Αντιπροσωπεία που έχει πάρα πολλούς νέους συναδ έλφους να
υπάρχουν όροι περί πολιτικών προϊσταμένων. Εδώ συζητάμε,
όταν στις προηγούμενες διοικήσεις το 2011 για παράδειγμα
βγαίνανε άλλες αποφάσεις και δεν μίλαγε κανένας ή δεν
μπορούσε
να
μιλήσει
κανένας
τότε
λόγω
πολιτικών
προϊσταμένων ύπαρξης ή λόγω άλ λων συνθηκών, θα
γυρίσουμε τώρα και θα κατηγορούμε, θα γυρίσουμε να πάμε
πίσω την ιστορία και θα συζητάμε εσαεί; Γιατί δεν συζητάτε για
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το 2011 την κατάργηση των αμοιβών; Που είναι αυτό που
κατέστρεψε στην ουσία τον κλάδο;
Δεν μπορούμε να γυρνάμε και να σ υζητάμε τόσο πίσω,
εδώ συζητάμε για το σήμερα, το ποιος έχει διάθεση εντέλει ή
ποιος δεν έχει θα φανεί , φαίνεται ήδη ποιος έχει διάθεση για
δουλειά και ποιος δεν έχει. Δεν μπορείτε να λέτε τώρα αυτή τη
στιγμή ότι δεν έχουμε διάθεση για δουλειά επειδή δεν
συμφωνούμε με την άποψη ότι να ψηφιστεί ή να μην ψηφιστεί
μία πρόταση για δράση.
Επί της διαδικασίας λοιπόν, να επανέλθει λίγο σε
επίπεδο πολιτικού πολιτισμού η συζήτηση και να φύγουν λίγο
οι χαρακτηρισμοί περί υποκρισίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο,
ούτε αυτό ήτανε τόσο επί της διαδικασίας, αλλά επειδή είναι η
πρώτη τοποθέτηση του συνάδελφου στην Αντιπροσωπεία, τη
χαιρετίζουμε πλήρως και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του.
Προχωράμε στον Γολοβάνη, αλλά Μιχάλη εσύ είσαι
παλιός συνάδελφος, επί της διαδικασίας για να κλείσει ο
Κλάδος της εισηγήσεις.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Σύντομα, σύντομα.
Μα είναι επί της διαδικασίας όταν λέω να μην ψηφιστεί σε
μια διαδικασία τόσο σύντομη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εσύ έχεις ναι, ναι.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Λοιπόν, μία διαδικασία που είναι στο τέλος της
τώρα, είναι δυνατόν να συζητήσουμε και μάλιστα εγώ αρνούμαι
να δεχθώ χαρακτηρισμούς και να πάω σε μια απόφαση χωρίς
την πρώτη παράταξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Αρνούμαι
να ψηφίσω αν δεν κάτσουμε να το συζητήσουμε και να δούμε
ένα κείμενο που θα εκφράζει όσο το δυνατόν περισσότερα
μέλη. Είναι λάθος αυτό που κάνουμε Πρόεδρε και αφού είναι
στο τέλος δεν ξέρω τι δικαίωμα σου δίνει ο κανονισμός, θα

Συνεδρίαση 2η

14ης Σεπτεμβρίου

2020

σελίδα 120

πρέπει να το δούμε να το συζητή σουμε επαρκώς σε άλλη
διαδικασία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Να κλείσει ο Γιάννης ο
Κλάδος και μετά θα μιλήσω ως Προεδρείο γι’ αυτό που είπε ο
Μιχάλης ο Γολοβάνης τώρα.
ΚΛΑΔΟΣ: Θεωρώ κι εγώ ότι εφόσον κατατέθησαν, έχουν
κατατεθεί τα ψηφίσματα να μπούνε στην ψηφοφορία.
Προφανώς βλέπω και τα δύο και τότε τα είχαμε δει στη
Διοικούσα, είναι παράπλευρα, ποια είναι η ουσιαστική, έχουν
το ίδιο περιεχόμενο σε κάποια σημεία.
Το σχέδιο το δικό μας, το ψήφισμα κι έτσι όπως το
βάλαμε, το βάζουμε λίγο με μια διαφορετική λογική. Καταρχήν
να ξεκαθαρίσω κάτι με τις ημερομηνίες, την επιστολή τη
στείλαμε στις 19 -20 του Γενάρη, στις 23 ψηφίστηκε, δηλαδή
ήτανε σχεδόν δεδομένο ότι θα ψηφιζόταν το νομοσχέδιο γι’
αυτό και βάζαμε και το ζήτημα, εφόσον δεν αποσυρθεί το
άρθρο να καταργηθεί ή προσφύγει στο ΣτΕ.
Βάλαμε ένα πλαίσιο με ένα δικό μας πολιτικό σκεπτικό
που θεωρώ ότι κάθε παράταξη ας πούμε έχει το δικαίωμα και
την υποχρέωση να το κάνει. Αντί δηλαδή να πάρει και να
συνταχθεί με μια απόφαση του Κεντρικού ΤΕΕ προ διμήνου
που και αυτοί γνωρίζουμε, βγήκε μέσα από πιέσεις με
ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας, κάποιοι πιέσανε, δεν
ήτανε κάποια εισήγηση που κατέβηκε και βγήκε από μία
παράταξη. Θεωρήσαμε καλύτερα να κατεβάσουμε το δικό μας
σκεπτικό, να βάζουμε γενικότερο το ζήτημα της υποβάθμισης
και του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, γιατί δεν είναι
ένα
αμιγώς
ζήτημα
επαγγελματικών
δικαιωμάτων
το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο και άρθρο. Και θεωρούμε σε αυτή τη
λογική ότι καλό θα ήταν να βγει και μία απόφαση από το τμήμα
μας, η οποία στην τελική να είναι και διαφορ ετική από το ΤΕΕ
όσον αφορά το περιεχόμενο, διαφοροποιείται λίγο αλλά έχει τα
χαρακτηριστικά που εμείς θέλουμε και ας καταλήγει στο ίδιο
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επίδικο στην τελική που είναι η προσφυγή προς ΣτΕ ή με κάθε
νόμιμο μέσο η κατάργηση της.
Και να κλείσω, επειδή βλέποντ ας κάτι το οποίο μου
φαίνεται λίγο παράλογο, εγώ τον συνάδελφο τον Γολοβάνη τον
καταλαβαίνω ήταν απόλυτα ειλικρινές αυτό που είπε σχετικά
με το άρθρο 16 του συντάγματος, απλά μου φαίνεται λίγο
περίεργο κάποιος που διαφωνεί με το άρθρο 16 του
Συντάγματος ας πούμε και το δημόσιο χαρακτήρα να το
επικαλείται όσον αφορά την υπεράσπισή του σε σχέση με το
νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Όχι ότι δεν…, το αντιλαμβάνομαι
πως το κάνει, το θεωρώ παράλογο γιατί το άρθρο 16
θυμόμαστε και με ποιες διαδικασίες…
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Μα δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό.
ΚΛΑΔΟΣ: Και όντας, γιατί στο λέω Μιχάλη, γιατί το άρθρο 16
τελευταία φορά που πήγε για να αλλάξει θυμόμαστε ήτανε πριν
14 χρόνια, γίνανε μεγάλες ιστορίες τότε και πάλι πήγε να
αλλάξει να καταργηθεί για να μπούνε καλά ιδιωτικά
πανεπιστήμια, δεν θα μπαίνανε κακά, υπό αυτή την έννοια.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Αν θέλεις να το
συζητήσουμε σε άλλη Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μιχάλη ευχαριστώ και
Γιάννη.
Θα ήθελα να κλείσετε λίγο τα μικρόφωνα, να σας
εξηγήσω δυο πράγματα σύμφωνα με τον κανονισμό.
Θεωρητικά το Πρόεδρο έχει δικαίωμα να μην θέσει σε
ψηφοφορία πρόταση η οποία δεν έχει κατατεθεί γραπτά σε
αυτό. Η πρόταση του συνάδελφου του Γολοβάνη η οποία λέει
να προχωρήσουμε σε κάτι το διαφορετικό δηλαδή στο να μην
ψηφίσουμε απόψε αλλά να συζητήσουμε το θέμα σε μια
διαφορετική συνεδρίαση δεν κατατέθηκε γραπτά, όμως
θεωρούμε ότι θα πρέπει, το συζητήσαμε εδώ οι συνάδελφοι
του Προεδρείου, θα πρέπει να τοποθετηθεί το Σώμα επί αυτής
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πρώτα και μετά εφόσον επιμεί νανε οι δύο παρατάξεις αν οι
δύο παρατάξεις εφόσον επέμεινε η ΑΜΑΚ με το δικό της
ψήφισμα και η Διοικούσα Επιτροπή μέσω του Προέδρου με τη
δική της απόφαση, μετά να τοποθετηθούμε επί της πρότασης,
επί ποιου ψηφίσματος θα κάνουμε δεκτό, εάν δεχτεί το Σώμα
να προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή.
Δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα, θα ήθελα να τοποθετηθούνε
επί της πρότασης του Προεδρείου οι επικεφαλής των
παρατάξεων, δηλαδή οι επικεφαλής ή αυτή τη στιγμή οι
εκπρόσωποι ο Χωραφάς, Βρέντζου και Ταβερναράκης. Δηλαδή
να ψηφιστεί έστω κι αν δεν έχει κατατεθεί γραπτά του
συνάδελφου του Γολοβάνη και σε περίπτωση που απορριφθεί
να προχωρήσουμε στην ψήφιση των δύο, μίας εκ των δύο
εισηγήσεων.
Ο συνάδελφος ο Χωραφάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Προσέξτε, προφανώς ο Μιχάλης
έχει δίκιο ότι τέτοια θέματα αξίζουν περισσότερο χρόνο και
περισσότερη ανάλυση.
Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει το εξής, κανείς από
όλους που μας ακούν απόψε και συμμετέχουν σε αυτή τη
συζήτηση, να μην θεωρήσει ότι η παράταξη μας έχει κωλύματα
να περάσει το δικό της επε ιδή υπάρχει μία εισήγηση που ήδη
έχει ψηφίσει η Διοικούσα. Παρόλο που αυτό εν πολλοίς είναι
το φυσιολογικό. Και επειδή από την ΑΜΑΚ μπορεί να
παραδέχθηκαν ότι τα δύο κείμενα ουσιαστικά πάνω – κάτω
λένε τα ίδια και εστίασαν ότι να φανεί κάπως ελαφρά
διαφορετικό το σκεπτικό του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Εμείς λοιπόν κάνουμε
ένα βήμα πίσω και λέμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα να
προστεθεί στο τέλος της εισήγησης μας να ζητάμε από το
Κεντρικό ΤΕΕ την προσφυγή σε αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο
της Επικρατείας. Αφού αυτό είναι το μείζο ν ζήτημα που
αποτρέπει ας το πούμε έτσι την ΑΜΑΚ να ψηφίσει αυτή την
εισήγηση.
Θέλω να πιστεύω ότι μετά από αυτό δεν πρέπει να
υπάρχουν περαιτέρω διαφωνίες ή αναλύσεις. Η όποια
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στους

αποστολείς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οπότε για να καταλάβω, για
να καταλάβω λίγο, δεν γίνεται δεκτή η λογική να συζητήσουμε
την πρόταση Γολοβάνη για αναβολή, απλά τροποποίηση του
ψηφίσματος της απόφασης της Διοικούσας με προσθήκη
κειμένου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Προσέξτε εμάς, εγώ εξήγησα ότι
μας ενδιαφέρει, θεωρούμε δίκαιο για ένα τέτοιο θέμα να
υπάρξει αναβολή και συζήτηση με το χρόνο που απαιτείται.
Από εκεί και πέρα μας ενδιαφέρει όμως να μην ισχυριστεί
κανείς ότι γίνεται προσχηματικ ά αυτό είτε για λόγους
καθυστέρησης είτε για λόγους αναβολής είτε για οποιοδήποτε
άλλο λόγο. Αυτό καθιστώ σαφές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε.
Ο συνάδελφος Μπάκιντας και μετά ο συνάδελφος
Ταβερναράκης για να κλείσουμε επί της πρότασης του
Προεδρείου.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
κινητό.

Δεν ξέρω αν ακούγομαι γιατί είμαι από το

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κώστα μια χαρά, πολύ καλά.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ωραία.
Καταρχήν για την πρόταση του Προεδρείου, του
Γολοβάνη και του Προεδρείου. Προφανώς και είναι πέρα από
κάθε διαδικασία αυτό. Το θέμα κατατέθηκε, οι εισηγήσεις
έχουν κατατεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει συζητηθεί το
θέμα και στη Διοικούσα. Ήρθε στην Αντιπροσωπεία
κανονικότατα,
δεν
υπάρχει
κανένας
λόγος
να
γίνει
πραξικόπημα για να μην φτάσουμε σε ψηφοφορία. Αυτό όσο ν
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αφορά το θέμα που έβαλε το Προεδρείο, το οποίο δεν
καταλαβαίνω από πού προκύπτει.
Επί της ουσίας της πρότασης θα πω ότι, υπάρχει κάθε
δυνατότητα αμέσως μετά την ψηφοφορία σε επόμενη
συνεδρίαση να ξανάρθει το θέμα με ό,τι αναλύσεις και
εισηγήσεις θέλετε να συζητηθούν για περαιτέρω ενέργειες.
Σε σχέση τώρα με τη μεγαλοκαρδία του Προέδρου
Χωραφά να προσθέσει στην εισήγηση της παράταξής του και
του Open Tee την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
αν πραγματικά θέλει να δείξει ότι δεν είναι εναντίον της
συνεργασίας, ας ψηφίσετε την πρόταση που καταθέσαμε για
να δείξετε ότι πραγματικά θέλετε συνεργασία.
Εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας, εμείς την
καταθέσαμε και στη Διοικούσα, την καταθέσαμε και στην
Αντιπροσωπεία και κάθε άλλη κουβέντα νομίζω είναι περι ττή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Μπάκιντα, το Προεδρείο θα απαντήσει σε κάτι που είπε ο
συνάδελφος αλλά αργότερα, να τελειώσουν οι τοποθετήσεις.
Ο Γιώργος ο Ταβερναράκης.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Νομίζω ότι σε κάθε τοποθέτηση και του
Κώστα αλλά και του Μαυρογιάννη του Αντώνη του φίλου μου
δυστυχώς, επιβεβαιώνομαι περίτρανα. Δύο κείμενα παραδεκτά
και αποδεκτά και από τους δύο, αλλά διαφωνούμε,
συμφωνούμε για να διαφωνούμε και διαφωνούμε για να
διαφωνούμε.
Λοιπόν τέλος πάντων, εγώ επειδή νο μίζω ότι το κείμενο
το δικό μας, το κείμενο το οποίο καταθέσαμε και επιμένω ότι
το καταθέσαμε εμείς στην προηγούμενη…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αν δεν διαφωνείτε ψηφίστε την εισήγηση μας να
τελειώνουμε, όλα τα άλλα είναι παραμύθια.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Άσε τα αυτά τώρα, άσε τα αυτά τώρα, μην
παρεμβαίνεις.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σας παρακαλώ όχι μεταξύ
σας είναι 12 και κάτι, όχι, να τελειώνουμε.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Είναι χαρακτηριστικό ή πάμε μαζί σας ή
είστε μόνοι σας, όλοι οι άλλοι είσαστε κακοί, οκ.
Επειδή το κείμενο λοιπόν είναι συγκεκριμένο, έχει
σχολιαστεί και είναι απόφαση της Διοικούσας και δεν είναι
απόφαση του Open Tee και της ΔΚΜ, είναι απόφαση του
κυρίαρχου οργάνου πέρα της Αντιπροσωπείας της Διοικούσας
Επιτροπής, η οποία στάλθηκε επαναλαμβάνω ως παρέμβαση
σε ένα σχέδιο νόμου, τότε είχα πει εγώ χαρακτηριστικά ότι η
διεκδίκηση του άρθρου 50 δεν είναι επίκαιρη αυτή τη στιγμή,
διότι σε ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση
δεν μπορείς να λες να πάω στο άρθρο 50 για να καταψηφίσω
το νομοσχέδιο νόμου που δεν ξέ ρεις αν θα ψηφιστεί. Άρα
βρισκόμαστε σε παρέμβαση.
Τελειώνω, συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι η προσθήκη ως
διεκδικητική γραμμή πλέον σε ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο είναι
μονόδρομος η διεκδίκηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
συμφωνώ στο τέλος μετά από την παράγρ αφο που σας
διάβασα στην τοποθέτησή μου στην αρχή, είναι να προστεθεί
η διεκδίκηση, η κατάργηση του νόμου μέσω του Συμβουλίου
της Επικρατείας του άρθρου 50.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Ταβερναράκη, τώρα ανοίγει μία διαδικασία που δεν την
καταλαβαίνω, αλλά θα κλείσουμε με δύο συναδέλφους, τον
Αγαπάκη και τον Μαυρογιάννη. Πρώτα ο συνάδελφος ο
Μαυρογιάννης, αλλά επί της διαδικασίας παρακαλώ και
τελευταίος ο συνάδελφος ο Αγαπάκης και μετά το Προεδρείο
σας εξηγεί τη διαδ ικασία για να τελειώνουμε.
Δεν ακούγεσαι Αντώνη, πιστεύεις ότι ακούγεσαι, δεν
ακούγεσαι.
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πάμε επί της ψηφοφορίας εντάξει; Να πάμε
να το ψηφίσουμε να τελειώνει. Δεν δέχομαι εγώ το είπε ο
Στασινός γι’ αυτό και ο κ. Χωραφάς και ο κ. Ταβερναρ άκης
αποφάσισαν να το βάλουμε, γιατί ξέρουν ότι το είπε και ο
Στασινός. Μην γελιόμαστε, μην κρυβόμαστε, αφού το είπε ο
Στασινός τώρα ας το βάλουμε κι εμείς, τελείωσε, ξεκάθαρα
πράγματα.
Μία διεκδίκηση όταν τη βάζεις δεν έχει σημασία αν την
λες πάει να ψηφιστεί νομοσχέδιο ή οτιδήποτε, το βάζεις και
τότε Ταβερναράκη. Δεν λες μα άμα δεν ψηφιστεί, το βάζεις κι
ας απέτυχες σε αυτό που είπες, το βάζεις όμως. Ήταν
ξεκάθαρα, δεν θέλατε τίποτα να βάλετε και τα κείμενα δεν είναι
πανομοιότυπα, διαβάστε καλά, έχουν μ έσα και πολλές
διαφορές μεγάλες που δείχνουν.
Πάμε να τα ψηφίσουμε να τελειώνει, θέλετε να το
ψηφίσετε, ψηφίστε το το δικό σας, μην μου βάζετε τώρα που
μου το παίξατε και επαναστάτες ας κάνουμε και μία
διεκδίκηση. Το είπε ο Στασινός το βάζετε, τελείωσε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προσπαθώ να καταλάβω
όλους σας στην παρέμβαση επί της διαδικασίας, αλλά δεν
πειράζει, πάμε στο συνάδελφο Αγαπάκη, είναι τελευταία για
σύμβαση παρέμβαση.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
Καλημέρα Πρόεδρε, ξεκινήσαμε απόγευμα,
φτάσαμε πρωί, εγώ παρεμβαίν ω πρώτη φορά απόψε.
Πάνω στη διαδικασία.
Επειδή είναι 12:15 για ένα τέτοιο πολύ σοβαρό θέμα έχω
την άποψη ότι ο Μιχάλης ο Γολοβάνης έχει απόλυτο δίκιο, ένα
τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί 12:15 και να
προσπαθούμε να κάνουμε μία παραταξιακή σύγκρ ιση, 8-7 ή 98 και κάτι τέτοια.
Νομίζω ότι διαδικαστικά η άποψή σας σαν Προεδρείο
θεωρώ ότι είναι η πιο εύλογη, δεν νομίζω ότι πρέπει να
πάρουμε καμία απόφαση απόψε για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Ευχαρίστως να μπει σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις με
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αναλυτική κουβέντα και συζήτηση. Και να σας πω και κάτι; Ό,τι
και να πάρουμε απόψε μην νομίζετε ότι θα κάνουμε και τίποτα
σπουδαίο, απολύτως τίποτα δεν θα κάνουμε, είτε βάλουμε
Συμβούλιο Επικρατείας είτε δεν βάλουμε το ίδιο κάνει.
Εμένα λοιπόν η άποψή μου είνα ι ακολουθείστε την
πρότασή σας σαν Προεδρείο, δηλαδή να μην πάρουμε καμία
απόφαση τώρα, αλλά σε μια επόμενη συνεδρίαση ευχαρίστως
με μεγάλη ανάλυση και με ηρεμία και χρόνο να συζητήσουμε
αυτά τα πράγματα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Αγαπάκη.
Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού οι
τροπολογίες ή οι προτάσεις έπρεπε να έχουν κατατεθεί πριν
την ψήφιση για να συζητηθούν στο Σώμα. Και όταν το άρθρο
13 η παράγραφος 1 αναφέρεται σε τροπολογίες, δεν μιλάει για
νέα πρόταση. Η λογική λοιπόν της πρότασης του Προεδρείου,
για να συζητηθεί νέα πρόταση όπως αυτή του Μιχάλη του
Γολοβάνη, γιατί δεν είναι τροπολογία επί των άλλων δύο, δεν
μπορεί τουλάχιστον να στηριχθεί αυτή τη στιγμή στον
κανονισμό. Άρα και εφόσον και οι δύο πλευ ρές δηλαδή η
παράταξη της ΑΜΑΚ εμμένει στο να συζητηθεί η δικιά της
πρόταση και η Διοικούσα Επιτροπή όπως εκφράζεται εδώ η
απόφαση της Διοικούσας επιμένει να συζητηθεί η πρότασή της
με προσθήκη τροπολογίας στην τελευταία παράγραφο, η
διαδικασία είναι σαφής που προβλέπει ο κανονισμός. Λέει ότι
θα αποφασιστεί πρώτα τροπολογία και μετά αν θα γίνει δεκτή
η τροπολογία επί εισήγησης και μετά θα τεθούν σε ψήφιση οι
εισηγήσεις.
Εφόσον λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτάκι, θα συζητηθούν
λοιπόν βάσει της παραγράφου 4 οι δ ύο εισηγήσεις και σε
περίπτωση υπερψηφιστεί η εισήγηση της Διοικούσας έτσι
όπως προτάθηκε από το συνάδελφο Χωραφά, θα ψηφιστεί και
μετά η τροπολογία επί αυτής της εισήγησης. Άρα είναι σαφής
ο κανονισμός ως προς αυτό το θέμα και προχωράμε για την
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ψήφιση, απορρίπτεται από το Προεδρείο η λογική συζήτησης
αναβολής τους θέματος που τέθηκε από τον συνάδελφο
Γολοβάνη και προχωράμε για την ψήφιση των δύο εισηγήσεων.
Θα τεθούνε οι εισηγήσεις της ΑΜΑΚ, της Διοικούσας ως
Διοικούσας όπως εκφράστηκε και το λευκό ως τρε ις
πιθανότητες.
Για την εισήγηση της ΑΜΑΚ για 20 δευτερόλεπτα η
ψηφοφορία με το raise hand. 13 συνάδελφοι ψήφισαν υπέρ της
πρότασης της ΑΜΑΚ. Κατεβάστε τα χέρια.
Ξεκινάμε διαδικασία υπέρ της πρότασης της Διοικούσας
Επιτροπής, να θεωρήσουμε ότι η συναδέλφ ισσα Καλογεράκη
έχει ξεχάσει το χέρι ψηλά; Πόσοι είναι ρε παιδιά; 17 είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συν δύο.
ΜΕΛΟΣ: Τον Παντερή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μανώλη έχεις ψηφίσει; 20
υπέρ της πρότασης της Διοικούσας.
Για λευκό; Κατεβάστε τα χέρια άμα γίνετ αι αυτόματα από
εδώ, και για λευκό συνάδελφοι, Για λευκό τώρα συγγνώμη γιατί
ακολουθήθηκε μία διαδικασία περίεργη εδώ, ο συνάδελφος ο
Γολοβάνης ένα λευκό.
Άρα σε 34 ψηφίσαντες 20 είναι υπέρ της εισήγησης της
Διοικούσας, η οποία βάσει του κανονισμού του άρ θρου 13
θεωρείται η βασική εισήγηση, 13 υπέρ της ΑΜΑΚ και ένα
λευκό.
Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, είχανε…
ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Γιάννη μισό λεπτό, μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έλα Φιλοκτήτη μου.
ΒΑΡΔΑΚΗΣ:
Πάτησα
μετρήσεις άλλο ένα.

σε

λάθος

σημείο,

θα

πρέπει

να
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στο 14 εσύ;
ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στο 14 – 19 έτσι; Δεν σε είδα
πριν, εντάξει, εντάξει, εντάξει Φιλοκτήτη, 19 – 14 – 1.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 βασική εισήγηση είναι η
πλειονοψηφήσασα αυτή τη στιγμή εισήγηση της Διοικούσας
Επιτροπής έτσι όπως εκφράστηκε από το συνάδελφο Χωραφά.
Οι συνάδελφοι τώρα Χωραφάς και Ταβερναράκης επί της
εισήγησης αυτής συζητήσανε για μία τροπολογία την οποία αν
θέλουνε μπορούν να την αναπτύξουνε για να τοποθετηθούμε
πάνω σε αυτή και να κλείσει η βραδιά.
Ο συνάδελφος ο Χωραφάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε παρακαλώ να δοθεί ο
λόγος στον Αντιπρόεδρο και να κλείσω εγώ.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Νομίζω θα επαναλάβω ό,τι
προηγουμένως για την προσθήκη, θεωρώ ότι…

είπα

και

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μισό λεπτό Ταβερναράκης,
Γιώργο ένα λεπτάκι, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία
κανονικά, δηλαδή υπάρχει βασική εισήγηση και επί της
τροπολογίας και εισηγήσεις επί της τροπολογίας και
τοποθετήσεις επί της τροπολογίας.
Άρα ένας θα κάνει την εισήγησ η για την τροπολογία.
Εκτός αν έχετε διαφορετικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Δίνω
Πρόεδρε, τι πρόβλημα υπάρχει;

το

λόγο

στον

Γιώργο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
ο
συνάδελφος
Ταβερναράκης την τροπολογία την οποία εισηγείται να είναι
και παρακαλούμε μετά να έρθει γραπτή αν υπερψηφιστεί για
να μπει στο κείμενο.
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:
Η
τροπολογία
λοιπόν
στην
οποία
προτείνουμε για την απόφαση της Διοικούσας και που
πρότεινε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, αφορά την ψήφιση
πλέον και του άρθρου 50 που αφορά τα Ι διωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, τα ΙΕΚ και τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
θεωρώ ότι είναι μία πρόταση διεκδικητική πλέον σε ένα
ψηφισμένο νόμο, το οποίο πρέπει να καλέσουμε το Τεχνικό
Επιμελητήριο, γιατί η απόφαση της Διοικούσας ξαναλέω ήτανε
ως το σχέδιο νόμου. Απλά η απόφαση αυτή θα πρέπει πλέον
να απευθύνεται και στο Τεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο θα το
καλεί να διεκδικήσει την κατάργηση του νόμου του άρθρου 50,
του νόμου και του άρθρου 50 για τη διεκδίκηση του μέσω του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό Γιάννη, ένα λεπτό.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 πάλι, επί της βασικής
εισήγησης
έχουν
δικαίωμα
ομιλίας
οι
ομιλητές
των
προηγούμενων εισηγήσεων, άρα ο Γιάννης ο Κλάδος ως
εισηγητής έχει το λόγο έτσι κι αλλιώς μαζί με το Μιχάλη τον
Χωραφά ως βασικοί εισηγητές της προηγούμενης διαδικασίας.
Να δοθεί ο λόγος στο Γιάννη ή τον θέλει ο Μιχάλης να
τελειώσει ο Γιάννης;
Ο Γιάννης.
ΚΛΑΔΟΣ: Περί των ακριβών ημερομηνιών λίγο, απλά να
διευκρινίσουμε ότι και η απόφαση της προηγούμ ενης
Διοικούσας είχε βγει αφού είχε ψηφιστεί ο νόμος. Αυτό ήτανε
μια παρανόηση, έψαξα τις ημερομηνίες λίγο τώρα, όταν εμείς
φέραμε την απόφαση στη Διοικούσα, γύρω στις 28 του Γενάρη,
ο νόμος είχε ήδη ψηφιστεί στις 23 και είχε βγει το ΦΕΚ στις 25
του Γενάρη.
Η απόφαση της Διοικούσας η οποία τροποποιείται τώρα
και βάζετε ας πούμε την κατάργηση του άρθρου 50, είχε φύγει
στις 19/2 ο υ , δηλαδή περίπου 20 μέρες μετά που είχε ψηφιστεί
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ο νόμος. Άρα αυτό μόνο περί των τυπικών του πράγματος ας
πούμε, θεωρώ ότι θα μπορ ούσε να είχε μπει τότε όπως το
βάζαμε σαν κατάργηση και προσφυγή στο ΣτΕ αφού ήδη
υπήρχε ο νόμος, είχε ψηφιστεί.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Τέλος πάντων, εγώ δεν το θυμάμαι Γιάννη,
αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον το σκεπτικό της Διοικούσας αν
το διαβάσεις μιλάει για το σχέδιο νόμου στο τέλος, δεν νομίζω
να κάναμε τόσο μεγάλο λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Ταβερναράκη να
τελειώνουμε.
Έχει δικαίωμα πάλι επειδή ήτανε εισηγητής την
προηγούμενη φορά ο συνάδελφος ο Χωραφάς και θα
κλείσουμε εδώ μετά, θα ψηφιστεί δηλαδή η τροπολογία μετά.
Ο συνάδελφος ο Χωραφάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος
τροποποιούμε λοιπόν το κείμενο το οποίο έχουμε καταθέσει,
για να προστεθεί, για να φανεί ως κύριο και μοναδικό αίτημα η
προσφυγή, το αίτημα για προσφυγή σ το Συμβούλιο της
Επικρατείας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Άρα η αναδιατύπωση θα είναι, σε συνέχεια της υπ’
αριθμό τάδε απόφασης της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ και της υπ’ αριθμό τάδε απόφασης του ΤΕΕ/ΤΑΚ και λόγω
των δίκαιων αιτημάτων μας, σ ας καλούμε Πρόεδρε να
προσφύγετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του τάδε
άρθρου του νόμου αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Δεν προβλέπεται άλλη
διαδικασία ως προς συζήτηση πάνω στο θέμα.
Θα ήθελα…, την τροπολογία την ακούσαμε, θα ήθελα να
τη διαβάσει άλλη μια φορά ο συνάδελφος ο Χωραφάς και να
την στείλει μετά, όχι σήμερα αλλά και αύριο στο Προεδρείο για
να συμπεριληφθεί ως απόφαση και μετά επί αυτής θα
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ψηφίσουμε ας αποδεχόμαστε την τροπολογία
δικαίωμα ψήφου έχουνε όλοι οι παρόντες.
Άλλη μια φορά συνάδελφε την τροπολογία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ: Αποστέλλεται λοιπόν προς τον
Πρόεδρο και κοινοποιείται στα μέλη της Διοικούσας του
Κεντρικού ΤΕΕ.
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμό τάδε ομόφωνης απόφασης
της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕ Ε και της υπ’ αριθμό
τάδε απόφασης του ΤΕΕ/ΤΑΚ και λόγω των δίκαιων αιτημάτων
μας σε καλούμε ή σας καλούμε αφού κοινοποιείται και στα
μέλη, να προσφύγετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του
άρθρου 50 του συγκεκριμένου νόμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο.
Όλοι έχετε άποψη αυτή τη στιγμή για το τι ακριβώς
πρέπει να ψηφιστεί, αυτό που μπαίνει ως τελευταία δράση για
σήμερα της Αντιπροσωπείας είναι η υπερψήφιση ή όχι της
τροποποίησης της απόφασης της βασικής εισήγησης, με την
τροπολογία που καταθέτει ο συνάδελφος ο Χωραφάς με το
συνάδελφο τον Ταβερναράκη.
Όσοι είναι υπέρ να σηκώσουνε το χέρι. Από ό,τι βλέπω
είναι πολλοί, λοιπόν, ψηφίσατε υπέρ έτσι; Έχουμε αλλαγές,
πάρτε μία απόφαση για να τελειώνουμε, σε πέντε
δευτερόλεπτα μετράω. 28 εί ναι παιδιά; 28 ο Παντερής και οι 2
από τον Άγιο 31. Αν μετράω καλά και ας με διορθώσει κάποιος
31 είναι υπέρ. Μία επαλήθευση από κάποιον, είναι 28 χέρια, ο
συνάδελφος ο Παντερής που είναι στο γραφείο μας και οι δύο
που είναι στο γραφείο του Μιχάλη του Χωρα φά. Κατεβάστε τα
χέρια, 31 υπέρ.
Κατά; Μισό λεπτάκι να κατεβούν τα χέρια αυτόματα από
εδώ για να τα σηκώσετε μετά, χίλια συγγνώμη. Ξεκινάει η
διαδικασία του κατά. Σηκώνουμε τα χέρια, κατά μηδέν.
Λευκό πάλι με το raise hand, λευκά 4.
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Κλείνει και αυτό το θέμα, υπερψηφιζόμενης ως βασικής
εισήγησης της απόφασης της Διοικούσας με την τροπολογία
που κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε με την τελευταία
διαδικασία με υπέρ 31 ψήφους και λευκές 4.
Εδώ κλείνει και η 2 η πολύπαθη από πλευράς οργάνωσης
διαδικασίας και κλείνει προσωρινά γιατί στις 2:15 κάποιοι θα
ξενυχτήσουν για να βγάλουνε τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας για τη Νομαρχιακή.
Ευχόμαστε να τελεσφορήσουν και να μην έχουμε
προβλήματα, θα ενημερωθείτε αύριο το πρωί υπηρεσιακά,
αύριο το μεσημέρι υπηρεσιακά συγγνώμη οι συνάδελφοι εδώ
λένε ότι θέλουνε, αιτούνται άδεια εξάμηνου, οι υπηρεσιακοί
παράγοντες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας γιατί 35 άτομα στις
12:30 είναι σπάνιο να υπάρχουν και πιο πολύ τους δύο εδώ
υποστηριχτικούς συναδέλφους ή βοηθούς του τμήματος, την
Ειρήνη την Κουρουπάκη και τον Μανώλη τον Στρατήγη, οι
οποίοι μας καταϋποχρέωσαν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, οψόμεθα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συγχαρητήρια στα στελέχη μας.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Καλό βράδυ, γεια σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 1577 - 01/09/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 01.09.2020

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προς:

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520 - Fax: (+30) 2810 281128
e-Mail: teetak@tee.gr - URL: http://www.teetak.gr

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Έγκριση

Οικονομικού

Απολογισμού

–

Ισολογισμού

χρήσης

2019,

Προϋπολογισμού 2020 ΤΕΕ/ΤΑΚ
5. Εκλογή μελών Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου
6. Κατάρτιση πίνακα εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ.
7. Πλαίσιο και Πρόγραμμα Δράσης – Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΑΚ 2020-2024
8. Εξίσωση αποφοίτων κολεγίων με τους αποφοίτους Πανεπιστημίων
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 16η
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα
ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση είναι `τακτική`
και για την απαρτία της ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό της Αντιπροσωπείας
του Περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Κοινοποίηση:
- Περιφερειάρχη Κρήτης
- Συντονίστρια Αποκ. Διοίκησης Κρήτης
- Μέλη Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Εσωτερική Διανομή:
- Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκπρόσωποι Παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκλεγμένοι στην Κεντρική «Α» μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Σύλλογοι Μηχανικών

Ο Πρόεδρος
της Αντιπροσωπείας
Ιωάννης Σχινάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Γραφείο Μηχανικών
- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος «Α»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σήμερα ξεκινά από το ΤΕΕ/ΤΑΚ μια νέα προσπάθεια επικοινωνίας, μέσω της οποίας θα
προσπαθήσουμε να μας νιώσετε πιο κοντά σας. Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε είναι
πρωτόγνωρες, καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις της μας επιβάλλουν
μια ασυνήθιστη απόσταση και τροποποίηση της καθημερινότητάς μας. Στο πλαίσιο αυτό,
το Τμήμα μας έλαβε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και λειτουργεί κυρίως μέσω
επιστολών, τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χωρίς να υστερήσει σε
επίπεδο εξυπηρέτησης. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, δηλώνει παρόν σε όλα τα ζητήματα που
αφορούν στον θεσμικό του ρόλο. Ξεκινώντας με παρεμβάσεις στα μεγάλα αναπτυξιακά
έργα που έχει απόλυτη ανάγκη η Κρήτη και δίνοντας το μεγαλύτερο βάρος σε θέματα
καθημερινότητας των συναδέλφων, πιστεύουμε ότι ήδη έχουμε αρχίσει να επιτυγχάνουμε
στόχους.
Προσωπικά πιστεύω ότι στην Προεδρία μου αυτή στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, έχω την τύχη να
πλαισιώνομαι από μια ιδιαίτερα έμπειρη και καταρτισμένη Διοικούσα Επιτροπή. Δηλώνω
πολύ αισιόδοξος για τα αποτελέσματα που μπορούμε να επιτύχουμε στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μας. Ζητώ από όλους σας, να θεωρείτε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στήριγμα σας και να
επιδιώκετε τη συμμετοχή σας στις Μόνιμες Επιτροπές, αλλά και στις εκδηλώσεις μας, όταν
επιτραπεί η έναρξή τους. Μαζί μπορούμε να καλύψουμε πολλά από τα κενά που
υπάρχουν.
Αναμφισβήτητα, ένα κενό που δεν δύναται να καλυφτεί, είναι η απώλεια του φίλου,
συναδέλφου και Προϊσταμένου του Τμήματός μας, αείμνηστου Κώστα Χαμηλοθώρη. Το
πάθος, ο επαγγελματισμός και η γενικότερη προσφορά του θα μας λείψουν έντονα.
Παράλληλα, οι αρχές του μας οπλίζουν με δύναμη, ώστε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο
μέλλον για το Τεχνικό Επιμελητήριο και τα μέλη του.
Έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, θα κάνουμε την παρουσία μας αισθητή στους
φορείς Αυτοδιοίκησης, στην Πολιτεία, στο κεντρικό ΤΕΕ και κυρίως σε όλους εσάς.
Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ κ.
ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ
Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου
2020
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον
Υφυπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού κύριο Λευτέρη
Αυγενάκη. Τέθηκαν κρίσιμα
θέματα της καθημερινότητας
των μηχανικών και του
μέλλοντος των υποδομών της
Κρήτης. Ο Πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής ζήτησε
την στήριξη - διαμεσολάβηση
του Υπουργού ώστε να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας με τα αρμόδια υπουργεία
κατ’ αρχήν για την πληρέστερη ενημέρωση και εν συνεχεία για την προώθηση των
αιτημάτων του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να στηρίξει τα αιτήματα αυτά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
Την
Τρίτη
28/01/2020
πραγματοποιήθηκε συνάντηση
της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον Περιφερειάρχη
Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη,
στο γραφείο του. Συζητήθηκαν
θέματα που σχετίζονται με τον
οργανισμό της Περιφέρειας, με
τη
συγκρότηση
και
αποτελεσματικότητα
των
υπηρεσιών της. Συζητήθηκε
επίσης η ενίσχυση του ρόλου
της Περιφέρειας και του
ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνονται από την κυβέρνηση για τον τόπο μας
και αναλύθηκε η κρίσιμη κατάσταση αναφορικά με το μέλλον των μεγάλων υποδομών
2

του νησιού. Τονίστηκε και από τις δύο πλευρές η διαχρονικά καλή συνεργασία του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με την Περιφέρεια και σύντομα θα υπάρξει νέα συνάντηση με συγκεκριμένους
στόχους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΜΑΝΩΛΗ
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ
Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ/ΤΑΚ συνάντηση του
Βουλευτή ΚΚΕ Ηρακλείου κ. Μανώλη Συντιχάκη με τη Διοικούσα Επιτροπή. Συζητήθηκαν
θέματα της καθημερινότητας των μηχανικών με έμφαση στο ασφαλιστικό και τη
συμμετοχή ιδιωτών σε αντικείμενα που ως σήμερα διαχειριζόταν υπηρεσίες του
δημοσίου. Ο Πρόεδρος μας ζήτησε τη συμβολή του κ. Συντιχάκη στην αμεσότερη
ενημέρωση για σχέδια νόμου που αφορούν τον κλάδο των μηχανικών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ
Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
2020
ο
Πρόεδρος
της
Διοικούσας
Επιτροπής
παρευρέθηκε σε εκδήλωση
του συλλόγου μηχανικών
Σητείας, όπου
απηύθυνε
χαιρετισμό
στους
συναδέλφους
και
συζητήθηκαν η αναπτυξιακή
υστέρηση και απομόνωση της
Σητείας, αλλά και ζητήματα
σχετικά με την πολυνομία και
την γραφειοκρατία στον κλάδο
των μηχανικών.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στις 14 Φεβρουαρίου 2020 ο
Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής
απηύθυνε
χαιρετισμό στην εκδήλωση "Η
καινοτομία στην Ελλάδα και οι
φορείς που τη στηρίζουν” που
πραγματοποιήθηκε
στο
Εμποροβιομηχανικό
Επιμελητήριο Ηρακλείου.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Στις 15 Φεβρουαρίου 2020 έγινε με μεγάλη
συμμετοχή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην καφετέρια MARE (πλατεία
Ξενία). Τιμήθηκαν τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ που
έχουν υπηρετήσει σε θέσεις Δημάρχων.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ
Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 έγινε η
συνάντηση
της
Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον
βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Νίκο Ηγουμενίδη. Συζητήθηκαν
θέματα της καθημερινότητας των
μηχανικών και ιδιαιτέρως θέματα
αυθαίρετης δόμησης, προστασίας
ρεμάτων και η πιθανή εξέλιξη της
Κρήτης ως ενεργειακός κόμβος.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ»
Στις 19 Φεβρουαρίου 2020 στάλθηκε στην Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως η
«Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με την εξίσωση των
αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς». Η Διοικούσα Επιτροπή
του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με την επιχειρούμενη αναγνώριση των Κολεγίων και ζητά από
την Κυβέρνηση να αποσύρει το άρθρο 50 του σχεδίου νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»,
υπογραμμίζοντας ότι με το άρθρο αυτό αίρεται στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος
για την υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΡ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ
Στις
21
Φεβρουαρίου
2020
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του
ΤΕΕ/ΤΑΚ παρουσίαση του βιβλίου
του Δρ. Πολιτικού Μηχανικού κ.
Κωνσταντίνου Σπυράκου, Καθηγητή
ΕΜΠ με θέμα : «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ»
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ. ΚΩΣΤΑ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Στις 21 Φεβρουαρίου 2020 στάλθηκε, έπειτα από απόφαση της ΔΕ που συνεδρίασε στις
20/02/2020 με εισήγηση του Προέδρου μας, προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, επιστολή* με προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με την κατασκευή
του ΒΟΑΚ. Επίσης στις 25 Φεβρουαρίου 2020 στάλθηκε δεύτερη επιστολή* στον Υπουργό
σχετικά με την παροχή στοιχείων για την κατασκευή του ΒΟΑΚ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Επιτάχυνση της Υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων των Δράσεων του ΕΣΠΑ
2014 2020».
Τα Επιμελητήρια Ηρακλείου-Λασιθίου
και η Αναπτυξιακή Κρήτης σε
συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ και το
ΟΕΕ/ΤΑΚ οργάνωσαν ενημερωτικές
εκδηλώσεις
στις
24.02.2020 στο Ηράκλειο και στις
26.02.2020 στον Άγιο Νικόλαο με
θέμα: «Επιτάχυνση της Υλοποίησης
των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 2020». Συζητήθηκαν
θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του ΤΕΕ και θα βοηθήσουν στην ταχύτερη
υλοποίηση των ενταγμένων στο τρέχον κοινοτικό πλαίσιο έργων.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ «ΜΕΡΑ 25» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΙΑΔΗ
Την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 έγινε η
συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον Βουλευτή
Ηρακλείου του «ΜΕΡΑ 25» κ. Γεώργιο
Λογιάδη.
Έγινε
εποικοδομητική
συζήτηση με θέματα ποικίλου
ενδιαφέροντος και ο κ. Βουλευτής
έδειξε ιδιαίτερη ζέση στο να
αναπτύξει μια στενή συνεργασία με το
ΤΕΕ.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
επιστολή* με θέμα την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, έπειτα από εισήγηση
του Προέδρου μας. Στην επιστολή ζητήθηκε οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα
προκύψουν σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνουν τις προηγούμενες και σε αρκετές
περιπτώσεις να μειωθούν προκειμένου να αποφευχθεί ένας φαύλος κύκλος, όπου από
τη μία πλευρά θα έχει το θετικό πρόσημο της αισιοδοξίας της αγοράς που προσπαθεί να
δείξει σημάδια ανάκαμψης και από την άλλη πλευρά, τη μεγάλη αύξηση της φορολογίας
που θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στη διαδικασία αυτή και ουσιαστικά θα επαναφέρει
το αρνητικό κλίμα και την εκ νέου επιφυλακτικότητα των πολιτών που θα δουν για άλλη
μια φορά την περιουσία τους να απαξιώνεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Τελικά
ανακοινώθηκε η παράταση της διαβούλευσης έως τις 10 Απριλίου 2020 ώστε να γίνουν
οι απαραίτητες διορθώσεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κωστή
Χατζηδάκη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου μας με την οποία ζητεί την
αναστολή εφαρμογής της απαίτησης μελέτης κτιρίων ως Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής
Κατανάλωσης μέχρι το τέλος του έτους ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε μελετητές
και επιβλέποντες να αφομοιώσουν τα νέα συστήματα αλλά και σε εσάς να οργανώσετε
διαδικασίες (ΤΟΤΕΕ, κλπ) ωρίμανσης σχετικά με φωτοβολταϊκά, βιοκλιματικό σχεδιασμό
και άλλα απαραίτητα θέματα. Εν μέρει το αίτημα μας έγινε αποδεκτό, καθώς έως
1/1/2021 αναστέλλονται οι διατάξεις όσον αφορά τα ειδικά κτίρια. Επιπρόσθετα έως
31/5/2021 τα κτίρια κατοικιών αρκεί να μελετώνται με κατηγορία Β+.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ
Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 στάλθηκε* στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό
δεκασέλιδη επιστολή με την απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, έπειτα από εισήγηση του
Προέδρου μας, που σχετίζεται με τη βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης
οικοδομικών αδειών (E – ADEIES). Ενημερωθήκαμε από το κεντρικό ΤΕΕ ότι θα
ενσωματωθούν σε συνολικότερο πακέτο τροποποιήσεων που θα λειτουργήσει στο
ηλεκτρονικό σύστημα αδειών το καλοκαίρι.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ
Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 εστάλη στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό
επιστολή* για την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων, λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης
που έχει προκληθεί εξαιτίας του κορωνοϊού. Προτάθηκε η διαμόρφωση επιστολής προς
τον Πρωθυπουργό για την άμεση λήψη μέτρων όσον αφορά την ελάφρυνση του
μισθολογικού και ασφαλιστικού βάρους καθώς και Μέτρων-Κίνητρων για τη στήριξη
μηχανικών και πολιτών. Η επιστολή εστάλη στον Πρωθυπουργό. Πολλές από τις
προτάσεις μας έγιναν αποδεκτές από την Πολιτεία.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ
Την Παρασκευή 03 Απριλίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.
Κυριάκο Πιερρακάκη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου μας, με προτάσεις
για την ψηφιακή αναβάθμιση των διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικής άδειας
δεδομένης της καταστάσεως που διαμορφώθηκε από την υγειονομική κρίση του
κορωνοϊού. Συνεχίζεται η επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία με σκοπό την επίτευξη
των σχετικών αλλαγών.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Την Παρασκευή 03 Απριλίου 2020 στάλθηκε στην συντονίστρια της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη, επιστολή* έπειτα από εισήγηση του Προέδρου
μας, με θέμα την άμεση συγκρότηση και ηλεκτρονική λειτουργία για Συμβούλια
Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Το πρόβλημα λύθηκε και πλέον λειτουργούν τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,
ενώ ξεκίνησε και προετοιμασία για να μπορούν να λειτουργούν και με τηλεδιάσκεψη.
Αναμένεται το αντίστοιχο και για τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Την Τρίτη 07 Απριλίου 2020 εστάλη στον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,
επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Αντιπροέδρου κ. Γεώργιου Ταβερναράκη, με
προτάσεις για τη λήψη μέτρων όσον αφορά τη στήριξη των μηχανικών, δεδομένης της
διαμορφούμενης κατάστασης από την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού. Αρκετές από
τις προτάσεις μας εισακουστήκαν.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 εστάλη στον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη
επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. κ. Κώστα Μπάκιντα, σχετικά με την
ένταξη των συναδέλφων μηχανικών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της Περιφέρειας
Κρήτης που αφορά ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών με επιδότηση 100%.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΕ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020
έγινε η τηλεδιάσκεψη των Προέδρων
των Περιφερειακών Τμημάτων του
ΤΕΕ
όλης
της
επικράτειας.
Συζητήθηκαν πολλά θέματα που
αφορούν τους συναδέλφους και τα
τμήματα του ΤΕΕ. Ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΑΚ
τόνισε
την
ανάγκη
πληρωμής
των
μελών
που
συμμετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών με παράλληλη κατάργηση της δήλωσης πόθεν
έσχες. Επίσης ζήτησε την αποφυγή εξεταστικής διαδικασίας για τους ενεργειακούς
επιθεωρητές, την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων για να καλύψουν
περισσότερες ανάγκες των συναδέλφων και έθιξε θέματα, τα οποία είναι αναγκαίο να
προχωρήσουν άμεσα, όπως το αρχαιολογικό κτηματολόγιο και η κατοχύρωση των
κοινοχρήστων οδών σε όλη την επικράτεια. Επιπρόσθετα ζήτησε ιδιαίτερη στήριξη για
τον κλάδο μας με προγράμματα ΕΣΠΑ και αύξηση της ρευστότητας ώστε να
αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα που αφετηρία είχαν την εξάπλωση του
κορωνοϊού.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου
τετραμήνου του 2020, η Διοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ συνεδρίασε 6
φορές και συγκεκριμένα στις
28/1/2020, 20/02/2020, 12/03/2020,
02/04/2020,
09/04/2020
και
30/04/2020. Μάλιστα εξ αιτίας της
υγειονομικής κατάστασης με τον
covid-19, οι τρείς τελευταίες
συνεδριάσεις της Δ.Ε. έγιναν μέσω
τηλεδιάσκεψης.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2020 διενεργήθηκαν από το τμήμα 7
δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, για τον ορισμό εκπροσώπων ως μέλη σε επιτροπές
διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων σε διαγωνισμούς μελετών και έργων του
Δημοσίου. Συγκεκριμένα στις 18/2, 19/2, 28/2 και 27/4.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2020 έγιναν οι ακόλουθοι 19 ορισμοί
εκπροσώπων :
Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ
- Μαλεβιζίου.
Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή κυκλοφορίας του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.
Ορισμός εκπροσώπου στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης της Περιφέρειας
Κρήτης.
Ορισμός μελών στα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» Ηρακλείου και Λασιθίου
Ορισμός εκπροσώπου για το συμβούλιο κοινωφελών περιουσιών Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης.
Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή τουρισμού & επιχειρηματικότητας του Δήμου
Ηρακλείου.
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Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής για τον « Προσδιορισμό αξίας ακινήτων
για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα και τρόπος καταβολής της».
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων &
Αμφισβητήσεων – (ΣΥΠΟΘΑ) Π.Ε. Ηρακλείου – Λασιθίου.
Ορισμός Εκπροσώπου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης (Π.Δ.
7/2013).
Ορισμός Εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Κρήτης.
Ορισμός Εκπροσώπου στο νέο Τεχνικό Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και Μελετών
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. .
Ορισμός Εκπροσώπων στο πλαίσιο διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χερσονήσου.
Ορισμός Εκπροσώπου στη Μικτή Επιτροπή Ελέγχου Οικοδομών και Εργοταξιακών Έργων
Ν. Ηρακλείου.
Ορισμός Εκπροσώπου στη Μικτή Επιτροπή Ελέγχου Οικοδομών και Εργοταξιακών Έργων
Ν. Λασιθίου.
Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή Προσβασιμότητας Εμποδιζόμενων Χρηστών του
Δήμου Ηρακλείου.
Ορισμός Εκπροσώπου στην Τοπική Ομάδα Φορέων για το Ευρωπαϊκό Έργο CAPonLITTER.
Ορισμός Εκπροσώπου στην Εποπτεύουσα Επιτροπή Περιφερειακού Γραφείου
Ηρακλείου.
Ορισμός αξιολογητή – βαθμολογητή στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο
«Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών:
Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας».

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2020 ζητήθηκαν 4, ανατέθηκαν 3 και
παραδόθηκε 1 πραγματογνωμοσύνη.

(*)Η επιστολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ : www.teetak.gr
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Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΑΚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας
Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Ιωάννης Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Μηνάς Μανιαδής, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος
Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος

Προεδρείο Αντιπροσωπείας
1. Ιωάννης Σχινάς, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Μαρία Λυδακή, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
3. Ηλίας Σπανάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
1.
2.
3.
4.
5.

Καφφετζάκης Γεώργιος - Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
Ρουκουνάκης Εμμανουήλ- Μηχανικός Περιβάλλοντος, Αντιπρόεδρος
Αβραμάκης Εμμανουήλ - Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γραμματέας
Ατσαλής Ιωάννης - Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος
Φωνιαδάκης Ιωάννης - Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος

Επιμέλεια έκδοσης newsletter
Κίμων Γερογιαννάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το δεύτερο τετράμηνο του 2020, βρίσκει τον τεχνικό κόσμο να προσπαθεί να συνέλθει
από την απρόσμενη οικονομική - κοινωνική αναστάτωση που προέκυψε λόγω της
υγειονομικής κρίσης του Covid-19.
Κατά το προσεχές διάστημα θα βιώσουμε πιο έντονα τις οικονομικές επιπτώσεις της
κρίσης που κυρίαρχα επηρεάζει τον τουρισμό αλλά και όλες τις δραστηριότητες στην
Κρήτη. Όλοι αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, αλλά
προσαρμοζόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα και προπσαθούμε να καλύψουμε όλες
τις απαιτήσεις.
Μέσα στο διάστημα των μηνών αυτών, πολλά σοβαρά ζητήματα ανέκυψαν, αλλά το
κυριότερο αφορά στο Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής
Νομοθεσίας». Οι επιπτώσεις του είναι σοβαρές και οι παρεμβάσεις και επαφές του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με πλήθος φορέων ήταν καίριες, άμεσες και πραγματικά ελπίζουμε να
εισακουστούν.
Στο ίδιο διάστημα, στείλαμε προτάσεις τόσο για το νέο Περιβαλλοντικό Νόμο, όσο και
για πληθώρα ζητημάτων που αφορούν στους συναδέλφους. Σχεδιάζοντας το μέλλον,
αναμένουμε με ανυπομονησία τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης,
προσβλέποντας τόσο στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», όσο και σε
χρηματοδότηση τμημάτων του ΒΟΑΚ στο νησί μας.
Εκτιμώντας τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας, θα βρισκόμαστε μπροστά από τις
εξελίξεις για να προασπίζουμε τα συμφέροντα του κλάδου και του τόπου.

Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Στις 4 Μάϊου 2020 στάλθηκε επιστολή* με προτάσεις- προβληματισμούς του ΤΕΕ/ΤΑΚ
για το νέο περιβαλλοντικό Ν/Σ, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου μας, προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
Στις 22 Μάϊου 2020 εκδόθηκε Δελτίο Τύπου*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου μας,
με θέμα «Μέτρα για την ανάσχεση της επερχόμενης οικονομικής κρίσης λόγω της
εξάπλωσης του κορωνοϊού».
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ Κ. ΑΡΗ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020
πραγματοποιήθηκε συνάντηση
της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Οργανισμού
Ανάπτυξης Κρήτης κ. Άρη
Παπαδογιάννη καθώς και μέλη
του ΔΣ του Οργανισμού, στα
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ο Πρόεδρος της ΔΕ του
ΤΕΕ/ΤΑΚ τόνισε τη διάθεση
συνεργασίας από πλευράς του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον ΟΑΚ ΑΕ αλλά και την εξεύρεση νομικής δυνατότητας για να γίνει η
συνεργασία αυτή στενότερη και σε πολλά επίπεδα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ αφού τόνισε την τεράστια σημασία που έχει η
συμμετοχή των Μηχανικών στην Ανάπτυξη, αναγνώρισε το ΤΕΕ/ΤΑΚ ως έναν πολύτιμο
και αξιόλογο συνεργάτη στο έργο του ΟΑΚ. Δεσμεύτηκε ότι οι συναντήσεις με την
Διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα γίνονται σε πολύ συχνή βάση με στόχο την αλληλοβοήθεια και
τη χάραξη κοινών στόχων των δύο φορέων.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2020 στο
Ηράκλειο, συνάντηση** του Προέδρου του
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχάλη Χωραφά με τον Υπουργό
Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κωστή
Χατζηδάκη. Συζητήθηκαν θέματα της
επικαιρότητας
που
εμπίπτουν
στο
χαρτοφυλάκιο του εν λόγω Υπουργείου
όπως η φημολογούμενη κατάργηση των
παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση, η
επιτάχυνση της ανάρτησης των δασικών
χαρτών στους Νομούς Ηρακλείου και
Λασιθίου, το νέο Περιβαλλοντικό Νόμο για
τον οποίο ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι έχει
στείλει προτάσεις και μάλιστα στο προσεχές
διάστημα θα στείλει στοχευμένη επιστολή
με βελτιώσεις, η επικείμενη τροποποίηση
του Κανονισμού Ενεργειακής απόδοσης των
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το σοβαρό πρόβλημα
που έχει προκύψει με ανακλήσεις οικοδομικών αδειών από το ΣΤΕ σε περιπτώσεις όπου
δεν υφίστανται αναγνωρισμένοι κοινόχρηστοι δρόμοι και την αιτούμενη παράταση των
προθεσμιών για τις δηλώσεις αυθαίρετων και τις δηλώσεις τετραγωνικών σε Δήμους.
Ένα τελευταίο πρόβλημα καθημερινότητας που έθεσε ο Πρόεδρος ήταν η τελείως
παράλογη απαίτηση φυσικής παρουσίας του Μηχανικού ή του πολίτη στον γκισέ της
Δ.Ο.Υ. για πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων που απαιτούνται για την έκδοση
οικοδομικής άδειας. Ο Υπουργός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από τον
Πρόεδρο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στις 17 Ιουνίου 2020 το ΤΕΕ/ΤΑΚ με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη του,
αλλά και στους πολίτες αποφάσισε την κάλυψη μέρους του κόστους παροχής
υπηρεσιών για την πρόσληψη δύο δικηγόρων στο χώρο του Κτηματολογικού Γραφείου
Ηρακλείου. Η πρόσληψη των δύο δικηγόρων έγινε για να συμβάλει στην κάλυψη του
κενού που προέκυψε λόγω διακοπής της υποστήριξης του Κτηματολογικού Γραφείου με
εξωτερικούς συνεργάτες και αφετέρου της απόφασης για την πραγματοποίηση
απομακρυσμένου νομικού ελέγχου των εισερχομένων πράξεων στο Κτηματολογικό
Γραφείο Ηρακλείου (από υπάλληλο ΠΕ Νομικών του Φορέα, που υπηρετεί στο έμμισθο
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Υποθηκοφυλακείο Άρτας).
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στάλθηκε στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο
Αρναουτάκη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. κ. Ιωάννη Κλάδου, για
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις του προγράμματος
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» στην Περιφέρεια Κρήτης. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020
ελήφθη απαντητική επιστολή που ανέφερε ότι η Περιφέρεια Κρήτης κινητοποίησε
πόρους 10 εκ. ευρώ από το ΕΠ “ΚΡΗΤΗ 2014-2020” για τη χρηματοδότηση των
καταχωρημένων στο σύστημα αιτήσεων. Εν συνεχεία, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
ανέλαβε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων
διάθεσης του ποσού των 10 εκ ευρώ και αναμένονται οι ενέργειες αρμοδιότητας της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, του Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τελικής διάθεσης των πόρων αυτών.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ
Στις 17 Ιουνίου 2020 εστάλη στάλθηκε προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση,
επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. κ. Κώστα Μπάκιντα, με θέμα την
αποζημίωση των Κέντρων δια βίου μάθησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα των
επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών που δεν είχε υλοποιηθεί, παρόλο που οι
φορείς υλοποίησης ανταποκρίθηκαν στις απορρέουσες από το πρόγραμμα διοικητικές
και οργανωτικές ευθύνες

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ
Στις 17 Ιουνίου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη
Θεοδωρικάκο, επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. κ. Ιωάννη Κλάδου,
με θέμα την παράταση προθεσμίας για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων,
αλλά και τη διόρθωση της σχετικής πλατφόρμας καθώς διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο
ποσοστό περιπτώσεων αδήλωτων τετραγωνικών δεν μπορεί να δηλωθεί (π.χ.
κοινόχρηστοι χώροι).
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κ. ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΟΥΝΤΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 28
Ιουνίου 2020 στο Τσιφλίκι
Ελούντας, συνάντηση** του
Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ.
Μιχάλη Χωραφά με τον
Υπουργό
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
κ.
Άδωνι
Γεωργιάδη
και
τον Υφυπουργό Βιομηχανίας
και Εμπορίου κ.
Νίκο
Παπαθανάση, στα πλαίσια
της επίσκεψης τους για τα
εγκαίνια του ξενοδοχείου της
Mirum Hellas: Island Concept,
που αποτελεί τμήμα συνολικής στρατηγικής επένδυσης.
Συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του εν λόγω
Υπουργείου όπως η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πακέτου υποδομών
και έργων, η έλλειψη ρευστότητας στα τεχνικά γραφεία και άλλα.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2020 στην
Αθήνα, συνάντηση** του Προέδρου του
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχαήλ Χωραφά με το Γενικό
Γραμματέα
Χωροταξίας
και
Αστικού
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη.
Το πρώτο κυρίαρχο θέμα που έθιξε ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΑΚ
ήταν η φημολογούμενη
κατάργηση των παρεκκλίσεων της εκτός
σχεδίου
δόμησης.
Ο
Γ.
Γραμματέας
κατανοώντας το δίκαιο του αιτήματος,
δεσμεύτηκε
για
τη
διατήρηση
της
οικοδομησιμότητας προς το παρόν, με άμεση
όμως
εφαρμογή
πολλών
σχετικών
περιορισμών.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε τη συμμετοχή των ΥΔΟΜ, οι οποίες διαθέτουν έμπειρα
στελέχη στη διαμόρφωση των επικείμενων αλλαγών στην Πολεοδομική Νομοθεσία και
ο Γ. Γραμματέας τον διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν υπόψη τα σχόλια που θα κατατεθούν
από τις ΥΔΟΜ στη διαβούλευση.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος έθιξε το θέμα της στελέχωσης των ΥΔΟΜ και Τεχνικών
Υπηρεσιών, χαιρετίζοντας την ενέργεια για συμμετοχή ιδιωτών μηχανικών μέσω του
νεοσύστατου Μητρώου, τονίζοντας όμως και την ανάγκη πρόσληψης μόνιμου
προσωπικού διότι πολλές ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες αποψιλώνονται συνεχώς
από συνταξιοδοτήσεις και καθιστούν την εξυπηρέτηση πολιτών και μηχανικών
βασανιστική. Ο Γ. Γραμματέας έδειξε να γνωρίζει το ζήτημα και απάντησε ότι αναμένει
την άμεση ενίσχυση μέσω του Μητρώου, διότι οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ είναι προς το
παρόν αντίστοιχα βασανιστικά αργές.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Πραγματοποιήθηκε στις 23
Ιουνίου 2020 στα Γραφεία της
Περιφέρειας Κρήτης ημερίδα
με
θέμα
«Συνεργατικοί
Μηχανισμοί στην Κρήτη, για τη
Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία και
τον Παράκτιο Τουρισμό»
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος κ.
Μιχαήλ Χωραφάς τόνισε ότι το
λιμάνι του Ηρακλείου έχει την
ιδιαιτερότητα να έχει ένα
τριπλό
ρόλο:
εμπορικό,
επιβατικό, αλλά και λιμάνι
κρουαζιέρας. Εξέφρασε την
πεποίθηση ότι οι τρεις αυτές διαφορετικές δραστηριότητες στο λιμάνι δεν είναι πλήρως
αντικρουόμενες και η κοινή, ομαλή ανάπτυξή τους δεν είναι ανέφικτη καθώς και ότι
υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, τόσο στον εμπορευματικό τομέα όσο και
στην κρουαζιέρα, απαιτείται, όμως, να οριστούν προδιαγραφές ώστε να αυξηθεί η
ασφάλεια, η εξυπηρέτηση και η σύνδεση με την πόλη.
Κλείνοντας της ομιλία του τόνισε ότι ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής
Κρήτης θα είναι κομβικός σε μια πιθανή επιτροπή που θα εισηγηθεί το βέλτιστο μέλλον
για το λιμάνι του Ηρακλείου.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Στις 28 Ιουλίου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή
Χατζηδάκη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, επιστολή*
με προτάσεις- προβληματισμούς του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την επόμενη μέρα μετά την ψήφιση
του νέου περιβαλλοντικού Ν/Σ. Στην επιστολή περιγράφονται ξανά οι αλλαγές που
προτείνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, τις οποίες θεωρεί σκόπιμο να υιοθετηθούν άμεσα, με την μορφή
τροποποιήσεων ή περιεχομένου εφαρμοστικών - κανονιστικών προεδρικών
διαταγμάτων.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Στις 28 Ιουλίου 2020 στάλθηκε, έπειτα από εισήγηση του Γραμματέα της Δ.Ε. κ.
Γεώργιου Αγαπάκη, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη
και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, εννιασέλιδη
επιστολή* με προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ επί σοβαρών ζητημάτων που πρέπει να
αντιμετωπισθούν άμεσα, με τροποποιήσεις και προσθήκες του νόμου Δημοσίων
Μελετών και Έργων (Ν. 4412 /2016).
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Στις 28 Ιουλίου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή
Χατζηδάκη, επιστολή* ζητώντας τις ενέργειες του για τις 900 περίπου εκκρεμείς
αιτήσεις του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ», δεδομένης της
απόφασης της Περιφέρειας Κρήτης για πρόσθετη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων
αιτήσεων από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». Η απάντηση του
Υπουργείου ανέφερε ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ», δεν θα μπορέσουν να μεταφερθούν αυτομάτως στο
νέο κύκλο για τυπικούς λόγους, καθώς θα αλλάξουν κάποια από τα στοιχεία του
Προγράμματος, αλλά ο νέος κύκλος του προγράμματος θα έχει σημαντικά μεγαλύτερο
προϋπολογισμό και ακόμα υψηλότερα ποσοστά επιδότησης.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Στις 3 Αυγούστου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Κωστή Χατζηδάκη, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Ν.Ε. Λασιθίου κ. Γεωργίου
Καφφετζάκη, επιστολή* που αφορούσε την ενσωμάτωση της ανοχής του 2%, που θα
αφορά όλα τα πολεοδομικά μεγέθη ενός κτιρίου, στην Πολεοδομική Νομοθεσία.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2020-2024
Την Πέμπτη 20 Αυγούστου έγινε η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
στελέχωση των Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα έτη 2020-2024 και
ανακοινώθηκε ταυτόχρονα και το Πλαίσιο Δράσης του Τμήματος για την τετραετία
αυτή. Οι αιτήσεις συμμετοχής των συναδέλφων θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά, με καινοτόμο και απλό στην υποβολή σύστημα μέχρι την Παρασκευή 11
Σεπτεμβρίου 2020.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ
Στις 21 Αυγούστου 2020 στάλθηκε, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου μας, προς τον
Διοικητή του Περιφερειακού Τμήματος του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο κ. Καγιαυτάκη με
κοινοποίηση στον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χάλαρη, επιστολή που αφορούσε την
επικείμενη κατάργηση του Τμήματος του ΤΜΕΔΕ στο Ηράκλειο και την τοποθέτηση των
υπαλλήλων του στον ΕΦΚΑ. Στην επιστολή έγινε ξεκάθαρο ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ επιθυμεί την
αποκλειστική εξυπηρέτηση των Μηχανικών από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους στο
νέο χώρο εργασίας τους αλλά και την διατήρηση του αρχείου του πρώην ΤΣΜΕΔΕ στον
ίδιο χώρο με τους υπαλλήλους.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ. ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020
πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
Διοικούσας
Επιτροπής
του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον Ευρωβουλευτή κ.
Μανώλη
Κεφαλογιάννη,
στα
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Στην επίσκεψή του στο Τμήμα μας
ο Ευρωβουλευτής έδειξε ιδιαίτερη
θέρμη για να ενημερωθεί από τον
Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Χωραφά και
τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
για τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας αυτήν την
περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού και συζήτησαν για την εξεύρεση πιθανών
λύσεων. Ο κ. Κεφαλογιάννης ενημερώθηκε για τις επιπτώσεις του Νομοσχεδίου
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», αλλά και για τις
διαδικασίες προκήρυξης των τμημάτων του ΒΟΑΚ.

8

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Στις 27 Αυγούστου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Κωστή Χατζηδάκη, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου μας, επιστολή* με απόψεις επί
του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
τονίζοντας ότι η διαβούλευση συντελείται στην πλέον ακατάλληλη χρονική περίοδο και
σε κάθε περίπτωση πρέπει μια τέτοια απότομη και βίαιη αλλαγή να γίνει αφού η
Πολιτεία εκπληρώσει βασικές προϋποθέσεις της οργάνωσης του εξωαστικού χώρου,
όπως η σύνταξη των Δασικών Χαρτών, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η χάραξη
ζώνης παραλίας και κυρίως η προσφορά οικονομικής πολεοδομημένης γης, δεδομένου
ότι οι επεκτάσεις σχεδίων πόλεων αργούν βασανιστικά να ολοκληρωθούν. Στην
επιστολή έγινε και πρόσκληση για τηλεδιάσκεψη στην οποία το Υπουργείο θα ανέλυε
λεπτομερέστατα τους στόχους του νομοσχεδίου και θα τοποθετούνταν επί των
προτάσεών του Τμήματος. Το Υπουργείο δέχτηκε το αίτημα του ΤΕΕ/ΤΑΚ και
προγραμμάτισε τηλεδιάσκεψη για το θέμα με τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος κ. Δημήτριο Οικονόμου στις 4 Σεπτεμβρίου.
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Στις 28 Αυγούστου 2020 στάλθηκαν προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.
Νίκη Κεραμέως, έπειτα από απόφαση της ΔΕ του Τμήματος μας, δύο επιστολές. Η
πρώτη αφορούσε την εναντίωση στην κατάργηση των μαθημάτων σχεδίου, γεωλογίας
και ερευνητικών δημιουργικών δραστηριοτήτων από τα Γενικά Λύκεια και η δεύτερη
την αναγκαιότητα ενίσχυσης των τεχνικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση
της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον
Βουλευτή
Ηρακλείου
κ.
Βασίλειο
Κεγκέρογλου, στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Στην συνάντηση συζητήθηκαν μια σειρά
μεγάλων ζητημάτων που αφορούν τις
υποδομές της Κρήτης, αλλά και τα ιδιαίτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ο τεχνικός κόσμος, αλλά και οι
πολίτες της Κρήτης, όπως η εκτός σχεδίου δόμηση, ο ΒΟΑΚ και ο διεθνής αερολιμένας
Καστελίου.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Στις 31 Αυγούστου 2020 στάλθηκε προς το Γραφείου του Πρωθυπουργού και προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, κοινή επιστολή* του
ΤΕΕ/ΤΑΚ και του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης με παρατηρήσεις επί του επίμαχου Νομοσχεδίου
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» που βρίσκεται σε
διαβούλευση. Η επιστολή ζητούσε την απόσυρση του νομοσχεδίου στην παρούσα φάση
ώστε μετά από διάλογο με τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς να προκύψει
ένα σχέδιο νόμου που θα επιλύει βέλτιστα τα χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα
δίχως την ανάγκη παρατάσεων και ύπαρξης διαμαρτυριών.
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετράμηνου του 2020 διενεργήθηκαν από το τμήμα 16
δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, για τον ορισμό εκπροσώπων ως μέλη σε επιτροπές
διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων σε διαγωνισμούς μελετών και έργων του
Δημοσίου.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2020 έγιναν 2 ορισμοί εκπροσώπων για
τακτικές εκπροσωπήσεις του τμήματος.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετράμηνου του 2020 ζητήθηκαν 5, ανατέθηκαν 2 και
παραδόθηκαν 2 πραγματογνωμοσύνες.

(*)Η επιστολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ : www.teetak.gr
(**)Το Δελτίο Τύπου της συνάντησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ :
www.teetak.gr
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Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΑΚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας
Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Ιωάννης Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Μηνάς Μανιαδής, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος
Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος

Προεδρείο Αντιπροσωπείας
1. Ιωάννης Σχινάς, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Μαρία Λυδακή, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
3. Ηλίας Σπανάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας

Επιμέλεια έκδοσης newsletter
Κίμων Γερογιαννάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
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Κυρίες/ κύριοι,
Ο προϋπολογισμός του Τμήματος μας για το έτος 2020 εγκρίθηκε από το
ΤΕΕ με την Α47/Σ20/2020 απόφαση της Δ.Ε. για το ποσό των 780.000,00€.
Φέτος ακολουθήθηκε μια διαφορετική διαδικασία λόγω της εφαρμογής των
μέτρων περιορισμού της υγειονομικής πανδημίας του covid-19.
Η κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ, ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Τμήματος μας
χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη και προβλεπόμενη έγκρισή του από
την «Α» του Τμήματος, λόγω ακριβώς της αδυναμίας συνεδρίασης του
σώματος. Η
έγκριση όμως
του προϋπολογισμού ήταν απαραίτητη
προκειμένου η Υπηρεσία να μπορεί να διεκπεραιώνει τις οικονομικές της
υποχρεώσεις.
Η ΔΕ του Τμήματος επικύρωσε τόσο τον Απολογισμό-Ισολογισμό έτους 2019
όσο και τον προϋπολογισμό έτους 2020 του ΤΕΕ/ΤΑΚ, με την αποφ 174/14-52020. Είναι η σειρά της «Α» να εξετάσει και να αποφασίσει για το θέμα αυτό.
Σας παρουσιάζω λοιπόν τα στοιχεία.
Σχετικά με τον Απολογισμό του Τμήματος για το οικονομικό έτος 2019
ισχύουν τα παρακάτω :
Ο προϋπολογισμός για το έτος 2019 ήταν 851.955,09€.
Τα έσοδα του Τμήματος το 2019 ανήλθαν στο ποσό των 227.415,22€. Εδώ
συμπεριλαμβάνονται η τακτική επιχορήγηση του Τμήματος από το ΤΕΕ με το
ποσό των 22.180,66€ , κρατήσεις & λοιπά έσοδα (π.χ. πραγματογνωμοσύνες)
ανήλθαν στο ποσό των 34.135,31€ .Εδώ προσθέτουμε και το υπόλοιπο ποσό
από τη χρήση του 2018 που ήταν 171.099,25€.
Τα έξοδα για τις δράσεις του Τμήματος ανήλθαν στο ποσό των 125.849,48€
(125.849,48€ + 101.565,74€ = 227.415,22€ άρα έσοδα = έξοδα).
Το υπόλοιπο χρήσης του 2019 ανέρχεται στο ποσό 101.565,74€. Το ποσό
αυτό αναλύεται ως ακολούθως:
στις 31/12/2019 το διαθέσιμο ποσό στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν
92.361,77€. Το ποσό των ανεξόφλητων επιταγών την ίδια ημερομηνία ήταν
-2.428,33€ ενώ ο λογ/μος του κοινού κεφαλαίου ήταν +11.632,30€ .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Α.) Ενεργητικό: Η κύρια οικονομική
31/12/2019 έχει την εξής εικόνα:

κατάσταση της Υπηρεσίας μας την





Η αξία της βιβλιοθήκης διαμορφώνεται στα 75,10 το οποίο
μεταφράζεται σε 7510 καταγεγραμμένα βιβλία.
Πάγια στοιχεία (π.χ. έπιπλα, σκεύη) προηγούμενων ετών,
διαμορφώνονται στην αξία των 7.404,14€ .
Ταμιακά διαθέσιμα για το 2019 είναι 101.565,74€ .

Το σύνολο του Ενεργητικού διαμορφώνετε στις 109.044,98€
Β.) Παθητικό: Το Παθητικό Κεφάλαιο προηγούμενων ετών μαζί με τα
αποτελέσματα της χρήσης του 2019 ανέρχεται και αυτό στο ποσό των
109.044,98€ & άρα το ενεργητικό = με το παθητικό.
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Ο πίνακας αυτός απεικονίζει την διαμόρφωση του κόστους για την Υπηρεσία
μας των περιουσιακών της στοιχείων τα οποία με το πέρασμα του χρόνου,
αξίζουν όλο και λιγότερο. Με τις αποσβέσεις καταγράφεται αυτή η διαδικασία
φθοράς γιατί και αυτό αποτελεί πραγματικό έξοδο για την Υπηρεσία.
Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσεως 2020 (συνοπτική
περιγραφή)
Α. ΕΣΟΔΑ
1. Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.
2. Έκτακτη επιχορήγηση
3. Λοιπές επιχορηγήσεις
4. Κρατήσεις υπέρ δημοσίου Ασφ.Ταμείων κ.τ.λ.έσοδα
5. Υπόλοιπο χρήσης 2019
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Β. ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

50.000,00€
20.000,00€
18.500,00€
589.934,26€
101.565,74€
780.000,00€
780.000,00€

Συνημμένα σας αποστέλλονται όλα τα έγγραφα που αφορούν
τον
Ισολογισμό-Απολογισμό για το έτος 2019 καθώς και ο προϋπολογισμός για τη
χρήση 2020 και ζητείται η έγκρισή τους.
Για το ΤΕΕ/ΤΑΚ,

Τατιάνα Δανασή
Προϊσταμένη ΤΕΕ/Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών , 712 02, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-342520, 2810-341455
fax: 2810-281128, e-mail: teetak@tee.gr , www.teetak.gr

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
1.ΕΣΟΔΑ
 Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.
 Έκτακτη επιχορήγηση
 Κρατήσεις & λοιπά έσοδα
 Υπόλοιπο χρήσεως 2018
Σύνολο εσόδων

22.180,66€
0,00€
34.135,31€
171.099,25€
227.415,22€

2.ΕΞΟΔΑ
 Σύνολο εξόδων
 Διαθέσιμο υπόλοιπο
Σύνολο εξόδων

125.849,48€
101.565,74€
227.415,22€

Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
1.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 Έπιπλα & σκεύη
 Βιβλιοθήκη
 Διαθέσιμο υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαιο
Αποτελέσματα χρήσεως
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

7.404,14€
75,10€
101.565,74€
109.044,98€

174.893,94€
- 65.848,96€
109.044,98€

Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσεως 2020
Α. ΕΣΟΔΑ
1.Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.
2.Εκτακτη επιχορήγηση
4.Κρατήσεις υπέρ δημοσίου Ασφ. Ταμείων κ.τ.λ. έσοδα

50.000,00€
20.000,00€
710.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

780.000,00€

Β. ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

780.000,00€

Ηράκλειο 5-5-2020
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ

Κυρίες/ κύριοι,
Ο προϋπολογισμός του Τμήματος μας για το έτος 2020 εγκρίθηκε από το
ΤΕΕ με την Α47/Σ20/2020 απόφαση της Δ.Ε. για το ποσό των 780.000,00€.
Φέτος ακολουθήθηκε μια διαφορετική διαδικασία λόγω της εφαρμογής των
μέτρων περιορισμού της υγειονομικής πανδημίας του covid-19.
Η κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ, ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Τμήματος μας
χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη και προβλεπόμενη έγκρισή του από
την «Α» του Τμήματος, λόγω ακριβώς της αδυναμίας συνεδρίασης του
σώματος. Η
έγκριση όμως
του προϋπολογισμού ήταν απαραίτητη
προκειμένου η Υπηρεσία να μπορεί να διεκπεραιώνει τις οικονομικές της
υποχρεώσεις.
Η ΔΕ του Τμήματος επικύρωσε τόσο τον Απολογισμό-Ισολογισμό έτους 2019
όσο και τον προϋπολογισμό έτους 2020 του ΤΕΕ/ΤΑΚ, με την αποφ 174/14-52020. Είναι η σειρά της «Α» να εξετάσει και να αποφασίσει για το θέμα αυτό.
Σας παρουσιάζω λοιπόν τα στοιχεία.
Σχετικά με τον Απολογισμό του Τμήματος για το οικονομικό έτος 2019
ισχύουν τα παρακάτω :
Ο προϋπολογισμός για το έτος 2019 ήταν 851.955,09€.
Τα έσοδα του Τμήματος το 2019 ανήλθαν στο ποσό των 227.415,22€. Εδώ
συμπεριλαμβάνονται η τακτική επιχορήγηση του Τμήματος από το ΤΕΕ με το
ποσό των 22.180,66€ , κρατήσεις & λοιπά έσοδα (π.χ. πραγματογνωμοσύνες)
ανήλθαν στο ποσό των 34.135,31€ .Εδώ προσθέτουμε και το υπόλοιπο ποσό
από τη χρήση του 2018 που ήταν 171.099,25€.
Τα έξοδα για τις δράσεις του Τμήματος ανήλθαν στο ποσό των 125.849,48€
(125.849,48€ + 101.565,74€ = 227.415,22€ άρα έσοδα = έξοδα).
Το υπόλοιπο χρήσης του 2019 ανέρχεται στο ποσό 101.565,74€. Το ποσό
αυτό αναλύεται ως ακολούθως:
στις 31/12/2019 το διαθέσιμο ποσό στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν
92.361,77€. Το ποσό των ανεξόφλητων επιταγών την ίδια ημερομηνία ήταν
-2.428,33€ ενώ ο λογ/μος του κοινού κεφαλαίου ήταν +11.632,30€ .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Α.) Ενεργητικό: Η κύρια οικονομική
31/12/2019 έχει την εξής εικόνα:

κατάσταση της Υπηρεσίας μας την





Η αξία της βιβλιοθήκης διαμορφώνεται στα 75,10 το οποίο
μεταφράζεται σε 7510 καταγεγραμμένα βιβλία.
Πάγια στοιχεία (π.χ. έπιπλα, σκεύη) προηγούμενων ετών,
διαμορφώνονται στην αξία των 7.404,14€ .
Ταμιακά διαθέσιμα για το 2019 είναι 101.565,74€ .

Το σύνολο του Ενεργητικού διαμορφώνετε στις 109.044,98€
Β.) Παθητικό: Το Παθητικό Κεφάλαιο προηγούμενων ετών μαζί με τα
αποτελέσματα της χρήσης του 2019 ανέρχεται και αυτό στο ποσό των
109.044,98€ & άρα το ενεργητικό = με το παθητικό.
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Ο πίνακας αυτός απεικονίζει την διαμόρφωση του κόστους για την Υπηρεσία
μας των περιουσιακών της στοιχείων τα οποία με το πέρασμα του χρόνου,
αξίζουν όλο και λιγότερο. Με τις αποσβέσεις καταγράφεται αυτή η διαδικασία
φθοράς γιατί και αυτό αποτελεί πραγματικό έξοδο για την Υπηρεσία.
Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσεως 2020 (συνοπτική
περιγραφή)
Α. ΕΣΟΔΑ
1. Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.
2. Έκτακτη επιχορήγηση
3. Λοιπές επιχορηγήσεις
4. Κρατήσεις υπέρ δημοσίου Ασφ.Ταμείων κ.τ.λ.έσοδα
5. Υπόλοιπο χρήσης 2019
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Β. ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

50.000,00€
20.000,00€
18.500,00€
589.934,26€
101.565,74€
780.000,00€
780.000,00€

Συνημμένα σας αποστέλλονται όλα τα έγγραφα που αφορούν
τον
Ισολογισμό-Απολογισμό για το έτος 2019 καθώς και ο προϋπολογισμός για τη
χρήση 2020 και ζητείται η έγκρισή τους.
Για το ΤΕΕ/ΤΑΚ,

Τατιάνα Δανασή
Προϊσταμένη ΤΕΕ/Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
- αξία παρελθουσών χρήσεων
- αξία χρήσεως 2019

75,10
74,95
0,15

2. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ
- αξία παρελθουσών χρήσεων
μείον αποσβέσεις
- παρελθουσών χρήσεων
- αποσβέσεις χρήσεως 2019

7.404,14
230.183,16
- 221.793,46
985,56

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Υπόλοιπο ταμείου

101.565,74

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

109.044,98

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
- Παρελθουσών χρήσεων
Διαθέσιμα 31-12-2018
Αξία βιβλιοθήκης 31-12-2018
Αναπόσβεστη αξία επίπλων 31-12-2018
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019
- Προσθήκη βιβλίων 2019
- Προσθήκη επίπλων 2019
- Διαθέσιμα 31-12-2019
Μείον διαθέσιμα 31-12-2018
Μείον αποσβέσεις επίπλων 2019

174.893,94
171.099,25
74,95
3.719,74
-

65.848,96

0,15
4.669,96
101.565,74
-171.099,25
-985,56

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

109.044,98
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-5-2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ

O Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH

ΤΑΤΙΑΝΗ ΔΑΝΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Τ.Ε.Ε.
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

Προϋπολογισμός
2019

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018

Απολογισμός
2019

Απολογισμός
2018

0,00

0,00

0,00

Αποκλίσεις
0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝ., Ε.Λ.,ΚΛΠ

0200

60.000,00
60.000,00

22.180,66
22.180,66

22.180,66

0,00

Επιχορηγήσεις & εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς,Ε.Λ.,κλπ

60.000,00

22.180,66

22.180,66

0211

Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς

50.000,00

22.180,66

22.180,66

0212

Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς

10.000,00

0,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ.ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

16.000,00

0210

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3100
3150
3159

3290
3295

3330
3331

Λοιπα εσοδα απο προσφ.υπηρεσ.εκπαισευσης ( Σεμιναρια)

3.000,00

0,00

0,00

3510
3511
3520
3521

0,00
0,00

0,00

0,00

Εσοδα από διαφημίσεις

5.000,00

0,00

0,00

38,16

0,00
0,00

0,00

38,16

Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων

2.000,00

38,16

0,00

Έσοδα από πώληση συγγραμάτων και βιβλίων

2.000,00

38,16

0,00

6.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.636,71

38,16

38,16

5.764,38

-1.127,67

Τόκοι Κεφαλαίων

5.000,00

4.636,71

5.764,38

Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες

5.000,00

4.636,71

5.764,38

Πρόσοδοι από κινητές αξίες

1.000,00

0,00

0,00

Τοκομερίδια

1.000,00

0,00

0,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

5100

0,00

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών

2.000,00

374.200,00
14.700,00

-1.089,51
0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00
0,00

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣ.

3500

0,00

0,00
0,00

5.764,38

3.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

3300

4.674,87

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3200

3.000,00

0,00

22.180,66

17.460,44
0,00

-1.127,

-1.127
0,00
0,00

24.860,73

-7.400,29

0,00

0,00

Έσοδα για δαπάνες που έγιναν

14.700,00

0,00

0,00

5111

Απόληψη εξόδων που έγιναν

10.000,00

0,00

0,00

0,00

5113

Απόληψη εξόδων εξόδων δικαστηκών, διαγωνισμών, πλειτηριασμών κ.λ.π.

700,00

0,00

0,00

0,00

5119

Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν

4.000,00

0,00

0,00

5110

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

5200

Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ Υπαλλήλων

5210
6999

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

305.500,00

14.790,80
5.000,00
171.099,25

0,00

0,00

18.284,52
0,00
171.099,25

-3.493,72
-94,50

94,50
176.946,06

-5846,81
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Τ.Ε.Ε.
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

5300

5500

5600

Προϋπολογισμός
2019

Απολογισμός
2019

Απολογισμός
2018

Αποκλίσεις

Έσοδα υπέρ
5211Μ.Τ.Π.Υ

5.000,00

0,00

94,50

Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών
5220

1.000,00

0,00

0,00

Έσοδα υπέρ
5221Τ.Π.Δ.Υ.

1.000,00

0,00

Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων
5240

53.000,00

0,00

Έσοδα υπέρ
5241Ι.Κ.Α.

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Έσοδα υπέρ
5243Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

17.000,00

0,00

0,00

0,00

Έσοδα Υπέρ
5248ΕΦΚΑ

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Έσοδα υπέρ
5249Λοιπων Ασφαλιστικών Ταμείων

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών
5250

10.000,00

11,14

Έσοδα υπέρ
5252Ο.Α.Ε.Δ.

10.000,00

11,14

Έσοδα υέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών
5260

3.500,00

0,00

Έσοδα υπέρ
5261Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

3.000,00

0,00

0,00

Έσοδα Υπέρ
5269Ταμείων Αρωγής

500,00

0,00

0,00

Έσοδα υπέρ του Δημοσίου,αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών λοιπών
5290
Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. ,Ειδικών Λογαριασμών Οργανισμών και φυσικών προσώπων.
Έσοδα υπέρ
5291του Δημοσίου.

233.000,00

14.779,66

100.000,00

11.952,19

4.482,84

Έσοδα υπέρ
5292λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών

4.000,00

0,00

0,00

0,00

Έσοδα υπέρ
5294φυσικών προσώπων.

100.000,00

2.769,84

13.594,74

-10.824,

Έσοδα υπέρ
5296Ειδικών Λογαριασμών.

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Έσοδα υπέρ
5297του δημοσίου από φόρο Προστιθέμενης Αξίας

5.000,00

0,00

108,00

-108,00

Εσοδα υπερ
5299Ανεξαρτητων Αρχών και λοιπών φορέων

4.000,00

57,63

4,44

53,19

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦ.ΥΠΑΛΛ.& ΣΥΝΤΑΞ.ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

2.000,00
2.000,00

0,00

Κρατήσεις
στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλ.για την υγειον.περίθαλψη τους και
5311
των μελών των οικογενειών τους
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

2.000,00

0,00

Επιστροφή χρημάτων για τακτοπ/ση Χ.Ε. και προκαταβολών
5510

1.000,00

0,00

Επιστροφή
χρημάτων για τακτοποίηση Χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής
5511

1.000,00

0,00

Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται
5520

6.000,00

0,00

Επιστροφή
αποδ,συντάξ,αποζ,κλπ,που κατ/καν χωρίς να οφείλονται
5521

6.000,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

7.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,14

0,00

11,14

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

18.190,02

0,00

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές υπαλλήλων & Συνταξ/χων
5310

-94,50
0,00

0,00

-3.410,36

7.469,3

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.576,21 -3.906,57

2.669,64

Διάφορα έσοδα
5680

45.000,00

2.669,64

Εσοδα υπέρ
5685ΤΕΕ

30.000,00

1.117,87

5.635,53

-4.517,6

Λοιπά έσοδα
5689που δεν κατονομάζονται ειδικά

15.000,00

1.551,77

940,68

611,09

6.576,21

-3.906,57
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Τ.Ε.Ε.
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

Προϋπολογισμός
2019

Απολογισμός
2019

Απολογισμός
2018

Αποκλίσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
EKTAKTA
6000
6600
6640

9000
9300
9360

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

5.000,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

5.000,00

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

5.000,00

0,00

0,00

0,00

6641 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

9560

9900
9910

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

235.500,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

25.000,00

Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες

25.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00
0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ.Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΩΝ

200.000,00

Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες

200.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

9561 Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες

100.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

9562 Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και εκτέλεση έργων

100.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

10.500,00

Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε.

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

9919 Επιχ. Για λοιπούς σκοπούς
9920

0,00
0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων.
9500

0,00
0,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
9921 Έσοδα από επιχ. Για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

0,00

0,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA
0000

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

60.000,00

22.180,66

22.180,66

22.180,66

0100

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ0100

0,00

0,00

0,00

0,00

0200

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝ., Ε.Λ.,ΚΛΠ

60.000,00

22.180,66

22.180,66

0,00

0300

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

0,00

0,00

0,00

0,00
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ Κ
3000

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ.ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

4.674,87

16.000,00

5.764,38

5.764,38

3100

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3200

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.000,00

0,00

0,00

0,00

3300

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

2.000,00

38,16

0,00

38,16

3400

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

3500

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣ.

6.000,00

4.636,71

5.764,38

-1.127,67

3900

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

0,00

0,00

0,00

0,00

5100

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

5200
5300

5000

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

17.460,44

374.200,00

24.860,73

24.860,73

14.700,00

0,00

0,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

305.500,00

14.790,80

18.284,52

-3.493,72

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦ.ΥΠΑΛΛ.& ΣΥΝΤΑΞ.ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5400

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ,ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

5500

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

7.000,00

0,00

0,00

0,00

5600

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

6999

2.669,64

45.000,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ

171.099,25
621.299,25

171.099,25
215.415,22

6.576,21
176.946,06
229.751,83
-14.336,61

-3.906,57
-5.846,81

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
EKTAKTA
6000

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

5.000,00

0,00

0,00

6100

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

6400

ΕΣΟΔΑ ΑΠ΄ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ.ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

0,00

0,00

0,00

0,00

6600

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

5.000,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00

0,00

0,00

0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA
9000

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

235.500,00

12.000,00

0,00

0,00

9100

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

9200

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

9300

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

25.000,00

0,00

0,00

0,00

9400

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

9500

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ.Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΩΝ

200.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

9600

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ.Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

9700

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

9800

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

0,00

0,00

0,00

0,00
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
9900

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

10.500,00

0,00

0,00

0,00

235.500,00

12.000,00

0,00

12.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018

0,00

I

626.299,25

215.415,22

229.751,83

-14.336,61

II

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

235.500,00

12.000,00

0,00

12.000,00

861.799,25

227.415,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

229.751,83

-2.336,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
130.449,25  Έλλειμμα

0,00

Προϋπολογισμός
2019

Απολογισμός
2019

Απολογισμός
2018

Αποκλίσεις
0,00

0,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA

0000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0200
0260
0264

262.600,00

37.458,91

23.762,33

13.696,58

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

10.000,00

3.796,32

0,00

3.796,32

Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων

10.000,00

3.796,32

0,00

3.796,32

Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπ.

10.000,00

3.796,32

0,00

3.796,32
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
130.449,25  Έλλειμμα

0400
0410

0,00

0,00

Αποκλίσεις

Προϋπολογισμός

2019

Απολογισμός

2019

Απολογισμός

2018

0,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

26.000,00

0,00

0,00

Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών

15.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0411

Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρεσ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ.

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0419

Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ.

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0420

Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0426

Αμοιβές ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0429

Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0430

Με την ιδιότητα νομικού προσώπου
0431

0500
0540
0549
0550

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ.,Κ.Λ.Π.

25.000,00

0,00

0,00

Δαπάνες εκπαίδευσης

5.000,00

0,00

0,00

Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης

5.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

20.000,00

0551

Εισφορές στο ΙΚΑ από τη μισθοδοσία προσωπικού

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0552

Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0558

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0710

0,00

0,00

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

0700

0,00

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

45.000,00

2.290,82

4.037,92

Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

10.000,00

18,90

0,00

0,00

-1.747,10
18,90

0711

Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό υπαλλήλων

5.000,00

18,90

0,00

18,90

0714

Οδοιπορικά έξοδα για μετακ.εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0715

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0720

Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό
0721

0770

Ημερησία αποζ. μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό
Πληρωμές για μετακ. Στο εσωτερικό προσώπων που δεν εχουν την υπαλλ.ιδιότ.

5.000,00

20,00

5.000,00

20,00

27.000,00

2.251,92

0,00
0,00
4.037,92

20,00
20,00
-1.786,00

0771

Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ. προσώπ. μη υπαλλήλων στο εσωτερικό προσώπων
που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα.

10.000,00

1.772,64

3.126,92

-1.354,

0772

Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη υπαλλήλων

10.000,00

80,00

360,00

-280,00
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
130.449,25  Έλλειμμα

0775

0,00

0,00

Αποκλίσεις

Προϋπολογισμός
2019

Απολογισμός
2019

Απολογισμός
2018

0,00
7.000,00

399,28

Πληρωμές γιά αποστ. ή μετακ. στην αλλοδ. μη εχόντων υπαλλ.ιδ.

3.000,00

0,00

0781

Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλ.μη υπαλλ.

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0783

Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική
ιδιότητα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0780

0800
0810

155.500,00

31.371,77

551,00

-151,72

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική
ιδιότητα

0,00

19.724,41

11.647,36

Μισθώματα

11.750,00

0813

Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων

10.000,00

255,10

4.591,86

-4.336,76

0815

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

250,00

0,00

0,00

0,00

0817

Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0820

255,10

0,00

4.591,86

Μεταφορές προσώπων και αγαθών

750,00

0823

Μεταφορές λοιπών προσώπων

250,00

0,00

0,00

0,00

0829

Λοιπές μεταφορές.

500,00

0,00

0,00

0,00

0830

0,00

0,00

-4.336,76

Επικοινωνίες

17.000,00

0831

Ταχυδρομικά Τέλη

5.000,00

424,85

258,92

165,93

0832

Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0834

Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ

7.000,00

0,00

0,00

0,00

Ύδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα

21.000,00

0841

Ύδρευση και άρδευση

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0842

Φωτισμός

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0845

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

10.000,00

6.860,41

6.505,75

354,66

Δημόσιες σχέσεις

68.000,00

0851

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0855

Επιδείξεις , γιορτές και λοιπά θεάματα

20.000,00

6.518,90

0,00

6.518,90

0856

Φιλοξενίες και δεξιώσεις

25.000,00

7.594,47

3.291,59

4.302,88

0857

Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια

20.000,00

2.196,96

1.262,75

934,21

0840

0850

424,85

258,92

0,00

6.860,41

6.505,75

17.293,99

5.504,34

165,93

354,66

11.789,65
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
130.449,25  Έλλειμμα

0859

0880

0,00

Αποκλίσεις

0,00

Προϋπολογισμός
2019

Απολογισμός
2019

Απολογισμός
2018

0,00

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.

2.000,00

17.500,00

983,66

832,60

33,66

950,00

603,81

228,79

0887

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

10.000,00

274,60

300,01

-25,41

0888

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0889

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

3.500,00

558,00

303,80

254,20

19.500,00

5.704,82

2.259,73

0890

Λοιπές δαπάνες

3.445,09

0891

Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις

10.000,00

3.165,51

1.226,76

1.938,75

0894

Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.)

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0896

Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π.

3.000,00

1.072,60

354,45

718,15

0899

Λοιπές δαπάνες

1.500,00

1.466,71

678,52

788,19

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

1.100,00

0,00

0900
0910

Φόροι - Τέλη

1.100,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0912

Τέλη

100,00

0,00

0,00

0,00

0913

Φ.Π.Α. για συμψηφισμό

1.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

3.127,64

1000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
1200

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.(εκτός επίπλ.& σκ.)
1240

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας
1249

1250

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομ/νται ειδικά
Προμήθεια Βιβλίων και εντύπων γενικά

1259
1260

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων
Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικ. γραφείου γενικά )

1261
1290

Προμήθεια χαρτιού,γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά
Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρ. και εκμετ.

1292

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00

2.500,79

1.489,39
0,00

1.480,98
0,00

0,00

0,00

894,65

714,80

894,65
594,74
594,74
0,00
0,00

626,85

714,80
766,18
766,18
0,00
0,00

8,41
0,00
0,00
179,85
179,85
-171,44
-171,44
0,00
0,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: 6Ψ0Ω46Ψ842-1ΜΚ
13/05/2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
130.449,25  Έλλειμμα

1300
1380
1381
1400
1430
1439
1700
1730
1731
1770
1779
1800
1890
1899
2000
2300
2320

2329

2400
2490
2499

0,00

Αποκλίσεις

0,00

Προϋπολογισμός
2019

Απολογισμός
2019

Απολογισμός
2018

0,00

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

3.000,00

624,29

281,65

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

3.000,00

624,29

281,65

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

3.000,00

624,29

281,65

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.000,00

0,00

0,00

Προμήθ. ειδών συντ. και επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

1.000,00

0,00

0,00

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

1.000,00

0,00

0,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛΙΟΔ.,ΤΥΠ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.000,00

795,97

738,16

Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών

3.000,00

795,97

738,16

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού

3.000,00

795,97

738,16

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

2.000,00

0,00

0,00

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά

2.000,00

0,00

0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.

2.000,00

217,99

0,00

Διάφορες προμήθειες

2.000,00

217,99

0,00

Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά

2.000,00

217,99

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

4.500,00

0,00

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

3.500,00

0,00

0,00

Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

3.500,00

0,00

0,00

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών-Δαπάνες αρχαιρεσιών για
ανάδειξη διοικητικών αρχών.

3.500,00

0,00

0,00

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

1.000,00

0,00

0,00

Λοιπές επιχορ/σεις & συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς

1.000,00

0,00

0,00

Λοιπές επιχορηγήσεις, συνδρομές και εισφορές.

1.000,00

0,00

0,00

342,64
342,64
342,64
0,00
0,00
0,00
57,81
57,81
57,81
0,00
0,00
217,99
217,99
217,99

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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ΑΔΑ: 6Ψ0Ω46Ψ842-1ΜΚ
13/05/2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
130.449,25  Έλλειμμα

3000
3300
3310

0,00

0,00

Αποκλίσεις

Προϋπολογισμός
2019

Απολογισμός
2019

Απολογισμός
2018

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ

200.750,00

19.953,72

31.847,06

-11.893,34

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

200.750,00

19.953,72

31.847,06

-11.893,34

Απόδοση στα μετοχικά ταμεία Υπαλλήλων και στρατιωτικών των εισπράξεων που
ενεργούνται γι αυτά

1.000,00

Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό

1.000,00

Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία

60.000,00

3341

Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό

2.500,00

0,00

0,00

0,00

3343

Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

5.000,00

0,00

0,00

0,00

3348

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ

50.000,00

0,00

0,00

0,00

3349

Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά

2.500,00

0,00

0,00

0,00

Απόδοση στους λοιπούς Οργαν. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά

1.500,00

Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι?αυτό

1.500,00

Απόδοση στα ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν
γι'αυτά

1.250,00

3361

Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλ. Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

250,00

0,00

0,00

0,00

3369

Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Αποδ.των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.του Δημοσίου κ.λ.π.

137.000,00

3391

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου

50.000,00

10.492,73

4.561,79

5.930,94

3394

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. φυσικών προσώπων

70.000,00

9.314,37

27.281,98

-17.967,61

3395

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.Ν.Π.Ι.Δ.(Σωματ. Κλπ)

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3396

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ειδικών Λογαριασμών

5.000,00

0,00

0,00

0,00

3397

Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α.

5.000,00

0,00

0,00

0,00

3399

Λοιπές αποδόσεις

6.000,00

135,48

3,29

132,19

3311
3340

3350
3352
3360

3390

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

11,14
11,14

0,00

0,00

0,00

11,14

0,00

0,00

11,14
0,00

19.942,58

0,00

31.847,06
-11.904,48
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: 6Ψ0Ω46Ψ842-1ΜΚ
13/05/2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
130.449,25  Έλλειμμα

0,00

0,00

Αποκλίσεις

Προϋπολογισμός
2019

Απολογισμός
2019

Απολογισμός
2018

0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
TAKTIKA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
TAKTIKA
7000
7100
7110

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

31.000,00

7.898,73

0,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

31.000,00

7.898,73

0,00

Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών

10.000,00

1.818,58

0,00

7.898,73
7.898,73
1.818,58

7111

Προμήθεια επίπλων και σκευών

3.000,00

0,00

0,00

0,00

7112

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκ. και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων

7.000,00

1.818,58

0,00

1.818,58

7120

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών

21.000,00

6.080,15

6.080,15

0,00

7122

Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών

1.000,00

0,00

0,00

0,00

7123

Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

10.000,00

799,64

0,00

799,64

7124

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

10.000,00

5.280,51

0,00

5.280,51

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA
9000
9700
9720
9725
9740

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

200.500,00

57.410,48

542,40

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

200.500,00

57.410,48

542,40

Επισκευή και συντ. κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατ.σε αυτά

100.000,00

19.385,48

542,40

Επισκευή και συντήρηση κτιρίων
Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού

9744
9760

Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρακουστικών συσκευών & οργάνων
Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες

9761

Επιστημονικές μελέτες και έρευνες

100.000,00
500,00
500,00
100.000,00
100.000,00

19.385,48
0,00
0,00

38.025,00

56.868,08
18.843,08

542,40

18.843,08
0,00

0,00

38.025,00

56.868,08

0,00

0,00
38.025,00

0,00
0,00

38.025,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: 6Ψ0Ω46Ψ842-1ΜΚ
13/05/2020
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA

0000

262.600,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

37.458,91

13.696,58

23.762,33

0200

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

10.000,00

3.796,32

0,00

3.796,32

0400

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0500

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ.,Κ.Λ.Π.

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0700

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

45.000,00

2.290,82

4.037,92

-1.747,10

0800

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

155.500,00

31.371,77

19.724,41

11.647,36

0900

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

1.100,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

3.127,64

1000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2.500,79

626,85

1200

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.(εκτός επίπλ.& σκ.)

21.000,00

1.489,39

1.480,98

8,41

1300

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

3.000,00

624,29

281,65

342,64

1400

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1700

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛΙΟΔ.,ΤΥΠ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.000,00

795,97

738,16

57,81

1800

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.

2.000,00

217,99

0,00

217,99

2000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

4.500,00

0,00

0,00

0,00

2300

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

3.500,00

0,00

0,00

0,00

2400

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

1.000,00

0,00

0,00

0,00

200.750,00

19.953,72

3000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ
3300

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I

200.750,00

31.847,06

19.953,72

-11.893,34

31.847,06

-11.893,34

499.850,00

60.540,27

58.110,18

2.430,09

0,00

0,00

0,00

0,00

31.000,00

7.898,73

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
TAKTIKA

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
TAKTIKA
7000

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
7100

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

31.000,00
31.000,00

0,00

7.898,73
7.898,73

7.898,73
0,00

0,00

7.898,73
7.898,73

Σελ. 12 / 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: 6Ψ0Ω46Ψ842-1ΜΚ
13/05/2020
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA

9000
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
9700

200.500,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

57.410,48

542,40

56.868,08

200.500,00

57.410,48

200.500,00

57.410,48

130.449,25

0,00

0,00

0

I

499.850,00

60.540,27

58.110,18

2

II

0,00

0,00

0,00

0

III

31.000,00

7.898,73

0,00

7

IV

200.500,00

57.410,48

542,40

5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV

Πλεόνασμα  Έλλειμμα

542,40

56.868,08
542,40

5

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

861.799,25

125.849,48

58.652,58

6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: 6Ψ0Ω46Ψ842-1ΜΚ
13/05/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη και Γρεβενών,
71202 Ηράκλειο

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.20 08:48:13
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
ΕΣΟΔΑ :

780.000,00

ΕΞΟΔΑ :

780.000,00

Ο Πρόεδρος,

Ο Γεν. Γραμμματέας,

Η Προϊσταμένη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΗ ΔΑΝΑΣ

Οικονομικό Έτος : 2020

Αριθμός Κωδικού

Σελίδα 2

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ

KATONOMAΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2020 (Euro)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0000

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝ., Ε.Λ.,ΚΛΠ

0200
0210

Επιχορηγήσεις & εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς,Ε.Λ.,κλπ

0211

Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς

50.000,00

50.000,00

0212

Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς

20.000,00

10.000,00

70.000,00
3000

60.000,00

22.180,66

Σύνολο
22.180,66
Κωδικού 0000

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ.ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3100
3150
3159

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης
Λοιπα εσοδα απο προσφ.υπηρεσ.εκπαισευσης ( Σεμιναρια)

3.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

500,00

1.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3200
3290
3295

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών
Εσοδα από διαφημίσεις
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

3300
3330
3331
3350
3359

Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων
Έσοδα από πώληση συγγραμάτων και βιβλίων
Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. λοιπών κινητών αξιών
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣ.

3500
3510
3511
3520
3521

Τόκοι Κεφαλαίων
Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες
Τοκομερίδια

16.000,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

5100
5110

Έσοδα για δαπάνες που έγιναν

5111

Απόληψη εξόδων που έγιναν

5.000,00

10.000,00

5113

Απόληψη εξόδων εξόδων δικαστηκών, διαγωνισμών, πλειτηριασμών κ.λ.π.

350,00

700,00

Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν

4.000,00

4.000,00

5119

4.636,71

Πρόσοδοι από κινητές αξίες

18.500,00
5000

5200

38,16

Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Σύνολο
4.674,87
Κωδικού 3000

Οικονομικό Έτος : 2020

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ

ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ

Αριθμός Κωδικού

KATONOMAΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2020 (Euro)
5210
5211
5220
5221
5240

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
μέχρι
31/12/2019 (Euro)
31/12/2019 (Euro)
Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ Υπαλλήλων
Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ

Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων
Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.
Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων

5241

Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.

5243

Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

5248

Έσοδα Υπέρ ΕΦΚΑ

5249
5250
5252
5260
5261
5269
5290

Έσοδα υπέρ Λοιπων Ασφαλιστικών Ταμείων
Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών
Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.
Έσοδα υέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών

Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλ
Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής
Έσοδα υπέρ του Δημοσίου,αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών
Λογαριασμών Οργανισμών και φυσικών προσώπων.

5291

Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.

5292

Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρ

5294

Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων.

5296

Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών.

5297

Έσοδα υπέρ του δημοσίου από φόρο Προστιθέμενης Αξίας

5299
5300

Εσοδα υπερ Ανεξαρτητων Αρχών και λοιπών φορέων

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦ.ΥΠΑΛΛ.& ΣΥΝΤΑΞ.ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘ

5310
5311
5500
5510
5511
5520
5521
5600

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές υπαλλήλων & Συνταξ/χω

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλ.για την υγειο
οικογενειών τους
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Επιστροφή χρημάτων για τακτοπ/ση Χ.Ε. και προκαταβολών

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρημ. Ενταλμ. Προπληρ
Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

Επιστροφή αποδ,συντάξ,αποζ,κλπ,που κατ/καν χωρίς να οφείλ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

5680
5685

Διάφορα έσοδα
Εσοδα υπέρ ΤΕΕ

Οικονομικό Έτος : 2020

Αριθμός Κωδικού

5689

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

Σελίδα 4
ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ

KATONOMAΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2020 (Euro)
19.084,26

Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά

352.184,26
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
6600

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)
15.000,00
374.200,00

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)
1.551,77

17.460,44
Σύνολο
Κωδικού 5000

6000

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

6640
6641

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.
2.500,00

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

2.500,00
9000

5.000,00
5.000,00

Σύνολο Κωδικού 6000

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9300

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9360
9361
9362
9500

Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες
Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες.

10.000,00

0,00

Επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων.

20.000,00

25.000,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ.Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΩΝ

9560

Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες

9561

Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες

100.000,00

100.000,00

9562

Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και εκτέλεση έργων

100.000,00

100.000,00

5.000,00

10.000,00

250,00

500,00

9900

12.000,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9910
9919
9920
9921

Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε.
Επιχ. Για λοιπούς σκοπούς
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Έσοδα από επιχ. Για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

235.250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

678.434,26

235.500,00
690.700,00

12.000,00
Σύνολο
Κωδικού 9000
56.315,97

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

780.000,00

861.799,25

227.415,22

Σελίδα 5

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)

ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ
KATONOMAΣΙΑ

Οικονομικό Έτος : 2020

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝ

Σελίδα 6

ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ

KATONOMAΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0200
0260
0264
0400
0410

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.
Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων
Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπ.

10.000,00

10.000,00

3.796,32

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών

0411

Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρεσ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ.

7.000,00

5.000,00

0,00

0419

Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ.

6.000,00

10.000,00

0,00

0420

Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου

0426

Αμοιβές ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών

3.000,00

1.000,00

0,00

0429

Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

6.000,00

9.000,00

0,00

1.500,00

1.000,00

0,00

2.500,00

5.000,00

0,00

0430
0431
0500
0540
0549
0550

Με την ιδιότητα νομικού προσώπου
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ.,Κ.Λ.Π.
Δαπάνες εκπαίδευσης
Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

0551

Εισφορές στο ΙΚΑ από τη μισθοδοσία προσωπικού

4.000,00

5.000,00

0,00

0552

Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς

4.000,00

5.000,00

0,00

0558

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ

9.000,00

10.000,00

0,00

0700
0710

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ
Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

0711

Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό υπαλλήλων

5.000,00

5.000,00

18,90

0714

Οδοιπορικά έξοδα για μετακ.εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση

2.000,00

2.000,00

0,00

0715

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων

3.000,00

3.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

20,00

0720
0721
0770

Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό
Ημερησία αποζ. μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό
Πληρωμές για μετακ. Στο εσωτερικό προσώπων που δεν εχουν την υπαλλ.ιδιότ.

0771

Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ. προσώπ. μη υπαλλήλων στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν
υπαλληλική ιδιότητα.

10.000,00

10.000,00

1.772,64

0772

Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη υπαλλήλων

9.000,00

10.000,00

80,00

0775

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

7.000,00

7.000,00

399,28

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝ

Σελίδα 7

Αριθμός
Κωδικού
KATONOMAΣΙΑ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)
ν αλλοδ. μη εχόντων υπαλλ.ιδ.

. ή μετακλ. απ' την αλλ.μη υπαλλ.

1.000,00

1.000,00

0,00

προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

2.000,00

2.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

255,10

1.500,00

250,00

0,00

1.000,00

1.500,00

0,00

1.000,00

250,00

0,00

1.000,00

500,00

0,00

3.000,00

5.000,00

424,85

3.000,00

5.000,00

0,00

10.000,00

7.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

6.860,41

2.000,00

1.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

6.518,90

25.000,00

25.000,00

7.594,47

σε συνέδρια

20.000,00

20.000,00

2.196,96

ν

5.000,00

2.000,00

983,66

10.000,00

10.000,00

274,60
0,00

Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

χρήστων

ξοπλισμού

υπικά τέλη εσωτερικού

τάσεων κλπ

αθαριότητα

τα

και λοιπού εξοπλισμού.

χανημάτων

4.000,00

4.000,00

οπλισμού

3.000,00

3.500,00

558,00

βλιοδετήσεις

10.000,00

10.000,00

3.165,51

ώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.)

2.500,00

5.000,00

0,00

αι σκευών

ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝ

Αριθμός
Κωδικού
KATONOMAΣΙΑ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)
εύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π.

Σελίδα 8

ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ

3.000,00
3.000,00

1.072,60

1.500,00
5.000,00

1.466,71

100,00
50,00

0,00

1.000,00
500,00

0,00

Σ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

φισμό

262.600,00
248.550,00

Σύνολο
Κωδικού 0000
37.458,91

Οικονομικό Έτος : 2020

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ

Σελίδα 9

KATONOMAΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
1200

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.(εκτός επίπλ.& σκ.)

1240

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας
1249

1250

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομ/νται ειδικά

5.000,00
5.000,00

0,00

5.000,00
5.000,00

894,65

10.000,00
10.000,00

594,74

1.000,00
1.000,00

0,00

3.000,00
3.000,00

624,29

1.000,00
5.000,00

0,00

3.000,00
3.000,00

795,97

2.000,00
2.000,00

0,00

2.000,00
3.000,00

217,99

Προμήθεια Βιβλίων και εντύπων γενικά
1259

1260

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων
Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικ. γραφείου γενικά )

1261
1290

Προμήθεια χαρτιού,γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά
Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρ. και εκμετ.

1292
1300

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

1380

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού
1381

1400

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

1430

Προμήθ. ειδών συντ. και επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
1439

1700

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛΙΟΔ.,ΤΥΠ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1730

Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών
1731

1770

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού
Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

1779
1800

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.

1890

Διάφορες προμήθειες
1899

Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά

32.000,00
37.000,00

Σύνολο
Κωδ
3.127,64

Οικονομικό Έτος : 2020

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝ
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Σελίδα 10

KATONOMAΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
2300

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

2320

2329

2400

Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών-Δαπάνες αρχαιρεσιών για ανάδειξη διοικητικών
αρχών.

3.500,00
2.000,00

0,00

1.000,00

0,00

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

2490
2499

Λοιπές επιχορ/σεις & συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς
Λοιπές επιχορηγήσεις, συνδρομές και εισφορές.

4.500,00
3.000,00

Σύνολο 0,00
Κωδικού 2

Οικονομικό Έτος : 2020

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΔΑ: 6Α1Δ46Ψ842-95Λ

KATONOMAΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ
3300

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
3310

Απόδοση στα μετοχικά ταμεία Υπαλλήλων και στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι
αυτά
3311

3340

Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό

1.000,00
1.000,00

Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία
3341

Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό

2.500,00
2.500,00

3343

Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

5.000,00
7.000,00

3348

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ

50.000,00
40.000,00

3349

Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά

2.500,00
2.500,00

3350

Απόδοση στους λοιπούς Οργαν. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά
3352

3360

Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι?αυτό

1.500,00
1.500,00

Απόδοση στα ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι'αυτά
3361

Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλ. Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

250,00
250,00

3369

Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

1.000,00
1.000,00

3390

Αποδ.των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.του Δημοσίου κ.λ.π.
3391

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου

50.000,00
50.000,00

3394

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. φυσικών προσώπων

70.000,00
50.000,00

3395

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.Ν.Π.Ι.Δ.(Σωματ. Κλπ)

1.000,00
1.000,00

3396

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ειδικών Λογαριασμών

5.000,00
3.000,00

3397

Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α.

5.000,00
3.000,00

3399

Λοιπές αποδόσεις

6.000,00
6.000,00
200.750,00
168.750,00

Οικονομικό Έτος : 2020

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2019 (Euro)

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝ
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KATONOMAΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
7100

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

7110

Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών
7111

Προμήθεια επίπλων και σκευών

3.000,00

3.000,00

0,00

7112

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκ. και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων

5.000,00

7.000,00

1.818,58

7120

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών
7122

Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών

1.000,00

1.000,00

0,00

7123

Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

10.000,00

10.000,00

799,64

7124

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

5.000,00

10.000,00

5.280,51

24.000,00
9000

31.000,00

7.89

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9700

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

9720

Επισκευή και συντ. κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατ.σε αυτά
9725

9740

Επισκευή και συντήρηση κτιρίων

80.000,00

100.000,00

19.385,48

1.500,00

500,00

0,00

80.000,00

100.000,00

38.025,00

Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
9744

9760

Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρακουστικών συσκευών & οργάνων
Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες

9761

Επιστημονικές μελέτες και έρευνες

161.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

642.800,00

200.500,00
731.350,00

57.4
125.849,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

780.000,00

125.849,48

Ο Πρόεδρος,

Ο Γεν. Γραμμματέας,

Η Προϊσταμένη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΗ ΔΑΝΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΕΕ/ΤΑΚ
& ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΤΟΥ

2020 -2024

Η θητεία της νέας Δ.Ε. του Τμήματος ξεκινά σε μια χρονική συγκυρία, την οποία
διαμορφώνουν οι εξής παράμετροι:
Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
-

Οι γεωπολιτικές διαμάχες για τον έλεγχο των νέων πηγών ορυκτών καυσίμων
και των αγωγών προμήθειας ενέργειας στην Ευρώπη,
Η τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και
Η κλιματική αλλαγή.
Η ανάκαμψη και η επαναφορά σε μια νέα κανονικότητα μετά την πανδημία
του COVID-19.

Στην Ελλάδα
-

Η έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 (ΕΣΠΑ),
Η μέχρι πρότινος σταδιακή έξοδος από την κρίση και την οικονομική ύφεση,
Η πολιτική κατεύθυνση για προσέλκυση επενδύσεων και παράλληλα για
υποστήριξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας,
Η ανάσχεση του braindrain,
Η έναρξη μεγάλων ενεργειακών έργων και
Η ενδυνάμωση του ρόλου του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Κυβέρνησης
και η ειδοποιός συμμετοχή του, τόσο στα σημαντικά projects της Ελλάδας,
όσο και στις θεσμικές προσεγγίσεις των θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

Στην Περιφέρεια Κρήτης
- Τα μεγάλα projects της Κρήτης όπως ο ΒΟΑΚ , το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καστελίου,
η ενιαία διαχείριση υδάτων Κρήτης, η μελλοντική αξιοποίηση του αεροδρομίου Ν.
Καζαντζάκης, κ.α.
- Η εδραίωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ ως βασικού συνομιλητή στη διαμόρφωση προτάσεων για
όλα τα σημαντικά ζητήματα της Περιφέρειας.
Εκτός των ανωτέρω όμως, στην παρούσα χρονική συγκυρία οι Μηχανικοί, όπως και
οι περισσότεροι κλάδοι, βιώνουμε μία ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη
καθημερινότητα σε μια σειρά επαγγελματικών ζητημάτων.
Οι εξελίξεις που είχαν λάβει χώρα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι
πρωτόγνωρες για τους Μηχανικούς και είχαν ισοπεδώσει σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο
μας. Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η πρωτοφανής υγειονομική κρίση του
COVID-19 για να διαμορφώσει πλέον ένα ζοφερό τοπίο στην καθημερινότητα των
Μηχανικών που σε μια περίοδο που η αισιοδοξία είχε αρχίσει να μετουσιώνεται σε
αύξηση του κύκλου εργασιών, άλλαξε άρδην σε λίγες μόνο ημέρες .

Είναι αδήριτη και επιτακτική η ανάγκη να προσαρμόσει το ΤΕΕ το ρόλο του στη νέα
πραγματικότητα, ώστε να μπορέσει να παρέμβει στην Πολιτεία και να υποστηρίξει τα
μέλη του. Η στόχευση ΤΕΕ/ΤΑΚ πρέπει να περιλαμβάνει:
-

την αναζήτηση νέων επαγγελματικών προκλήσεων για τα μέλη του,
την ουσιαστική παρέμβασή του σε ρυθμίσεις/νομοσχέδια που αφορούν και
επηρεάζουν τους Μηχανικούς,
το άνοιγμα στην κοινωνία και τις ρεαλιστικές προτάσεις για όλα τα
αναπτυξιακά ζητήματα και τα τεχνικά θέματα της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά
και της Χώρας.

Ο ρόλος του Τμήματος πρέπει να ενισχυθεί σε όλες τις συνιστώσες του, δηλαδή ως:
-

Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας σε όλο το εύρος αρμοδιότητάς του.
Οργανισμός των Μηχανικών της Περιφέρειας
Φορέας προαγωγής της επιστήμης, της τεχνικής και της τεχνολογίας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
-Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα προασπίσει και προωθήσει το ρόλο του ως τεχνικός και
επιστημονικός σύμβουλος της κοινωνίας, της Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας και των
συναδέλφων, πρώτα και πάνω από όλα.
-Θα συνεργαστεί με το κεντρικό ΤΕΕ, σε πορεία διασαφήνισης και διασφάλισης των
δικαιωμάτων των μηχανικών, χωρίς όμως να εξελιχθεί σε συνδικαλιστικό όργανο.
Επιπρόσθετα θα συνεργαστεί με σκοπό κρίσιμες παρεμβάσεις επί θεμάτων “εθνικού
και περιφερειακού επιπέδου”. Αυτό σαφώς δεν σημαίνει την περιθωριοποίηση του
τμήματος, το οποίο θα διατηρεί την αυτοτέλειά του και θα δρα δυναμικά όπου
παρουσιάζεται διάσταση απόψεων.
-Σε όποια περίπτωση κρίνεται σκόπιμο, θα υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη
τοποθέτηση, χωρίς να προωθεί μικροπολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες,
βασιζόμενη σε τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια. Σε καμία περίπτωση το Τμήμα δεν
θα αποτελέσει, βιομηχανία παραγωγής ψηφισμάτων επί παντός επιστητού θέματος.
-Το Τμήμα, θα αγωνιστεί για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην καθημερινότητα
του μηχανικού και του πολίτη. Θα ενεργοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο προτάσεων
απλοποίησης (πχ, κτηματολόγιο αρχαιοτήτων, προσδιορισμός εκτάσεων δημοσίου,
κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας, κτλ), αλλά και θα χρησιμοποιήσει ως
βασικό εργαλείο την αξιοποίηση της τεχνολογίας και καινοτόμων διαδικασιών σε
βασικά ζητήματα ενδιαφέροντος μηχανικού. Επίσης, θα διεκδικήσει την ουσιαστική
μεταφορά και άσκηση αρμοδιοτήτων από Αθηνοκεντρικές δομές σε αντίστοιχες
υπηρεσιακές δομές της Κρήτης με σκοπό την άμεση και επιτόπια δράση ενεργειών
και πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέματα έργων και μελετών στην Κρήτη.
-Θα υπάρχει συνεχής συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους
παραγωγικούς φορείς για θέματα που άπτονται του τεχνικού και επιστημονικού
αντικειμένου του ΤΕΕ.
-Αυτονόητη υποχρέωσή μας αποτελεί η τεκμηριωμένη αξιολόγηση, των μεγάλων
αναπτυξιακών υποδομών, για τις οποίες θα ζητήσουμε την άμεση ολοκλήρωση των
μελετών με παράλληλη δημοσιοποίηση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης. Θα προκύπτουν ουσιαστικές παρατηρήσεις βελτιστοποίησης, οι οποίες
σκοπό θα έχουν την τεχνική βελτιστοποίηση με όρους κοινωνικής-οικονομικής
συνοχής και ανάπτυξης και όχι, είτε την ακυρωτική και οπισθοδρομική στάση είτε την
άκριτη και χωρίς όρους αποδοχή. Η συμμετοχή ιδιωτών στον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη υποδομών περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού επιπέδου, θα
υποστηρίζεται εάν προκύπτει με επαρκή αιτιολόγηση ότι τα έργα αυτά δεν θα
μπορούσαν να εκτελεστούν με άλλον τρόπο σε συγκεκριμένο χρόνο.

-Υιοθέτηση ορθολογικής στάσης απέναντι σε επενδύσεις που ενισχύουν δραστικά
την οικονομία της Κρήτης. Κρίνοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί κύριο πυλώνα της
τοπικής οικονομίας, οι τουριστικές επενδύσεις υψηλής ποιότητας θα πρέπει να
υποστηρίζονται για ταχεία εξέλιξη, εφόσον πληρούν κριτήρια σεβασμού του
περιβάλλοντος και προωθούν την αειφορία. Πρόσθετος στόχος μας είναι η
θεσμοθέτηση της επίβλεψης του `θεσμού` των αντισταθμιστικών οφελών, η οποία
κατά την γνώμη μας πρέπει να εισαχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.
-Βασική μας αρχή είναι ότι η εξωστρέφεια του ΤΕΕ πρέπει να ενισχύει τόσο την
αντίληψη που έχει ο τεχνικός κόσμος για την κοινωνία, όσο και την αντίληψη που έχει
η κοινωνία για ζητήματα που θεωρεί εύκολα στη λύση τους και γρήγορα στην
αντιμετώπισή τους. Αυτό θα επιτευχθεί με διοργάνωση ημερίδων και (πιθανώς
συνδιοργάνωση) συνεδρίων Ακαδημαϊκού επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό απαραίτητη
είναι η τακτική συνεργασία με Φορείς και Πανεπιστημιακά - Ερευνητικά ιδρύματα
του νησιού.
-Ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την διάδοση και εδραίωση των νέων
τεχνολογιών στην Ανατολική Κρήτη (από τις ΑΠΕ, τις τάσεις της Βιομηχανίας 4.0, ως
την ηλεκτροκίνηση και τις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας).
-Στήριξη της οικολογικής μετεξέλιξης του τομέα παραγωγής ενέργειας με κριτήρια
βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Υποστήριξη των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Βιομάζα, Γεωθερμία,
Υδροηλεκτρικά, κτλ).
-Προώθηση των νέων τεχνολογιών για τη διανομή και αποθήκευση ενέργειας με
στόχο, οι αυξημένες μελλοντικές ανάγκες να μην απαιτήσουν δυσανάλογες
υποδομές. Με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για αποκεντρωμένη παραγωγή
ενέργειας, αποθήκευση και έξυπνη διαχείριση εξορθολογίζεται η υποδομή του
δικτύου διανομής με περιβαλλοντικά και λειτουργικά οφέλη. Προώθηση εκπόνησης
masterplan για τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες του νησιού και τη σύγχρονη
μετεξέλιξη.
-Στήριξη τομών στον τομέα των μεταφορών με προώθηση ορθολογικών τάσεων για
την ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς όπως τα υδροπλάνα και των
υποδομών για υποστήριξη πιο σύγχρονων λειτουργιών στα μεγάλα μεταφορικά
μέσα, όπως ηλεκτροδότηση ελλιμενισμένων πλοίων από ΑΠΕ χωρίς καύση ορυκτών
καυσίμων.
-Προώθηση της λογικής των ελέγχων στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών
και υποδομών τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών.
-Προώθηση προτάσεων βιώσιμης κινητικότητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών,
σχεδιασμού και εισαγωγή πιο φιλικών πρακτικών.
-Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα διεκδικήσει να είναι `στρατηγικός εταίρος` σε προγραμματικές
συμβάσεις, σε τοπικά προγράμματα, σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε ειδικά

σχέδια που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των μηχανικών, πάντα στο πλαίσιο της
νομιμότητας του δημοσιονομικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
-Σημαντικός στόχος είναι ο συνδυασμός των δράσεων με τα αρμόδια εποπτικά
όργανα και τους παρεμφερείς φορείς, για την αντιμετώπιση του κινδύνου και της
υγιεινής στην εργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κείμενης νομοθεσίας. Το
ΤΕΕ πρέπει να έχει παρέμβαση στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας τουλάχιστον στα
εργοτάξια και τις παραγωγικές εταιρείες.
-Εξωστρέφεια του ρόλου του Μηχανικού και του ΤΕΕ/ΤΑΚ μέσω κοινών Δράσεων σε
θέματα τα οποία αφορούν την τοπική ανάπτυξη , Φορείς & Οργανισμούς των οποίων
η δράση είναι σε κοινή πορεία με τους σκοπούς του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
-Τέλος με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και αναβάθμισης του κτιρίου του
ΤΕΕ/ΤΑΚ και την διοργάνωση σε αυτό θεματικών δράσεων ευρύτερου
ενδιαφέροντος, στοχεύουμε στην δημιουργία ενός νέου βασικού πόλου αναφοράς
στην τοπική κοινωνία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
-Ανάθεση καθηκόντων προς τα μέλη της Διοικούσας, με τρόπο κοινά αποδεκτό, για
τη μεγιστοποίηση παραγωγής έργου.
-Ενίσχυση του ρόλου της “Αντιπροσωπείας”, έτσι ώστε οι αποφάσεις για τα κρίσιμα
θέματα να φέρουν την έγκριση (και ουσιαστικά τον έλεγχο) του ανώτατου οργάνου
του ΤΕΕ/ΤΑΚ ,που είναι ουσιαστικά αρμόδιο για την χάραξη στρατηγικής.
-Παραγωγική δράση Μόνιμων Επιτροπών. Οι επιτροπές θα έχουν σαφές πλαίσιο
δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει επίσης να ελέγχεται ανά τακτά
διαστήματα η λειτουργία τους από την Δ.Ε.
-Απαραίτητη προϋπόθεση ορθής λειτουργίας είναι η τακτική συμμετοχή των
εκλεγμένων μελών στα όργανα. Ο σεβασμός των διαδικασιών και των κανόνων
λειτουργίας των οργάνων θα εφαρμόζεται με πλήρη τυπικότητα.
-Θα γίνει προσπάθεια σύστασης γραφείου διασύνδεσης μηχανικών με τις τοπικές και
όχι μόνο επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το γραφείο εκτός της διασύνδεσης θα
υποστηρίζει συμβουλευτικά του μηχανικούς, ιδιαίτερα τους νέους (στον κλάδο, στην
περιοχή ή το αντικείμενο).
-Θα γίνει προσπάθεια αύξησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων πιστοποίησης προς
τους συναδέλφους, ευρύτερα του τεχνικού κόσμου και όσων απαιτούν την
επιμόρφωσή τους σε τεχνικά ζητήματα και τεχνολογίες. Έσοδα που πιθανώς να
προκύπτουν θα συντελούν στην οικονομική του αυτάρκεια και την οικονομική
ενίσχυση νέων δράσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

-Προώθηση της ψηφιοποίησης για τη διευκόλυνση των μηχανικών. Σύσταση ομάδας
εργασίας ή επιτροπής για το συντονισμό δράσεων ψηφιοποίησης.
- Εύρεση χώρου και διαμόρφωση γραφείου ως έδρα της Νομαρχιακής Λασιθίου, στον
Άγιο Νικόλαο

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι Μόνιμές Επιτροπές λειτουργούν µε βάση τις αρχές και τις κατευθύνσεις του
Πλαισίου Δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ , όπως αυτό ψηφίζεται από την Αντιπροσωπεία του
τμήματος έπειτα από εισήγηση της ∆.Ε. Σύμφωνα και µε το Ν.1486/84, οι απόψεις
και προτάσεις των Μονίμων Επιτροπών που συστήνουν τα Περιφερειακά Τμήματα
του ΤΕΕ, έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τη ∆Ε. του Περιφερειακού Τμήματος
στην οποία και πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση.
Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών προτείνουμε
-

Την παρουσίαση θέματος στη Διοικούσα Επιτροπή τουλάχιστον μια φορά το
εξάμηνο.
Την υποχρεωτική συνάντηση των μελών της επιτροπής τουλάχιστον μια φορά
τον μήνα.
Την αντικατάσταση μέλους της κάθε επιτροπής μετά από τρεις συνεχόμενες
απουσίες του.
Την διοργάνωση τουλάχιστον μιας εκδήλωσης κατά την διάρκεια της θητείας
της.

ΤΙΤΛΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1. Χωροταξικού-Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης,
2. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.
3. Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού, Φορολογικού, Τεχνικής Παιδείας,
Δια βίου Επιμόρφωσης και Διασύνδεσης με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα
4. Αειφορίας, Περιβάλλοντος , Ενέργειας.
5. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Πολιτισμού.
6. Προβολής, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Νέων Μηχανικών,
Ψηφιοποίησης και Διασύνδεσης με άλλα Περιφερειακά Τμήματα.
7. Μελετών- Έργων Δημοσίου, Έργων Υποδομής και Δικτύων
8. Εθνικού Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών και Γεωχωρικών Δεδομένων

9. Ιδιωτικών Έργων, Κατασκευών και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

10. Βιομηχανίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης
11. Υποεπιτροπή Ιεράπετρας
12. Υποεπιτροπή Σητείας

1. Χωροταξικού-Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
Αντικείμενο: Επεξεργασία χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων κάθε είδους και
κλίμακας
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 7 Αναπληρωματικοί – 3

2. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού
Σχεδιασμού.
Αντικείμενο: Θέματα Αστικών, Θαλάσσιων και Εναέριων Μεταφορών, Logistics,
Συγκοινωνιακά Έργα, Αστικές Συγκοινωνίες και Διαχείριση της Κυκλοφορίας
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 7 Αναπληρωματικοί – 3

3. Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού, Φορολογικού,
Τεχνικής Παιδείας, Δια βίου Επιμόρφωσης και
Διασύνδεσης με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα
Αντικείμενο: Παρακολούθηση εξελίξεων για το πλαίσιο άσκησης του
επαγγέλματος του μηχανικού́, επαγγελματικά δικαιώματα και θέματα τα οποία
απασχολούν και επηρεάζουν όλους τους μηχανικούς όπως ασφαλιστικό και
Φορολογικό.
Η Τεχνική Παιδεία η Επιμόρφωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Χρήση
Συστημάτων Πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας στην επαγγελματική εξέλιξη και

κουλτούρα των μηχανικών. Η Διασύνδεση με την Ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να
συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 7 Αναπληρωματικοί – 3

4. Αειφορίας, Περιβάλλοντος , Ενέργειας.
Αντικείμενο: Δύο μεταξύ των βασικών αξόνων της Αειφόρου Ανάπτυξης είναι το
περιβάλλον και η ενέργεια. Άλλοι Άξονες Δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο
αντικείμενο της επιτροπής είναι η Διαχείριση των απορριμμάτων και υγρών
αποβλήτων, Διαχείριση Υδάτων, Ρύπανσης, Υποβάθμισης του περιβάλλοντος,
Προώθησης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, Υποστήριξη της Τοπικής
Κοινωνίας.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 7 Αναπληρωματικοί – 3

5. Αρχιτεκτονικών θεμάτων και Πολιτισμού.
Αντικείμενο: Σύγχρονη αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική κληρονομιά, διαχείριση τόπων,
άρση αποκλεισμών στο δομημένο περιβάλλον, συνεργασίες με φορείς και δίκτυα,
εναρμονισμός με τις νέες τάσεις, Πολιτισμός.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Πολεοδόμων - Χωροτακτών)

(απαραίτητη

η

συμμετοχή

Αρχιτεκτόνων,

Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 5 Αναπληρωματικοί – 3

6.Προβολής, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Νέων
Μηχανικών, Ψηφιοποίησης και Διασύνδεσης με άλλα
Περιφερειακά Τμήματα.
Αντικείμενο: Οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ και η προβολή́ του, η Ενημέρωση των πολιτών
και των φορέων για τις δράσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Καλλιέργεια κι ενδυνάμωση εσωτερικής
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα μέλη μας. Κοινωνικά Δίκτυα. Επικοινωνία με
άλλα τμήματα.

Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 5 Αναπληρωματικοί – 3

7.Μελετών- Έργων Δημοσίου, Έργων Υποδομής και Δικτύων
Αντικείμενο: Η επιτροπή θα αποτελείται από δύο Υπο-επιτροπές
A. Την ομάδα μελετών δημοσίων έργων
B. Την ομάδα που αφορά στην κατασκευή των δημοσίων έργων.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Κάθε Υπο-Επιτροπής: Προτεινόμενος – 5 Αναπληρωματικοί – 2

8. Εθνικού Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών και Γεωχωρικών
Δεδομένων
Αντικείμενο: Παρακολούθηση εξελίξεων στην υλοποίηση του προγράμματος
ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης σε Περιφερειακό επίπεδο. Συνεργασία με τους
κατά τόπους συλλόγους Νομικών και Συμβολαιογράφων για την από κοινού
αντιμετώπιση θεμάτων. Παρακολούθηση λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων και
Δασικών Υπηρεσιών
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 9 Αναπληρωματικοί – 3

9.Ιδιωτικών Έργων, Κατασκευών και Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία
Αντικείμενο: Οι κατασκευές στον ιδιωτικό τομέα απασχολούν ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ και αποτελούσαν παραδοσιακά την ατμομηχανή
της οικονομίας. Επίσης το θεσμικό πλαίσιο μελετών κατασκευών ιδιωτικών έργων και
η ανάπτυξη προτάσεων για την τροποποίηση και βελτίωση του αποτελούν σκοπό της
παρούσας επιτροπής.
Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία ίσως είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η απαίτηση
για τεχνικές συμβουλές εν μέσω κορωνοϊού , για διαδικασίες και πρωτόκολλα. Η
αξιολόγηση του επαγγελματικού κινδύνου, η ευθύνη του μηχανικού και η ενημέρωση
που πρέπει να έχει.

Η προώθηση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στις κατασκευές προσπαθεί να
αποκτήσει τα τελευταία χρόνια την θέση που της αρμόζει και σαν μηχανικοί έχουμε
επωμιστεί την εφαρμογή των κανόνων ως τεχνικοί ασφαλείας.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 5 Αναπληρωματικοί – 3

10. Βιομηχανίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης
Αντικείμενο: Ώθηση στη βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή του νησιού και
προτάσεις για αύξηση των υποδοχέων μικρής και μέσης όχλησης.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 5 Αναπληρωματικοί – 3

11. Υποεπιτροπή Ιεράπετρας
Αντικείμενο: Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Νομού Λασιθίου κρίνεται
απαραίτητη η ύπαρξη υποεπιτροπής στην πόλη της Ιεράπετρας για ενίσχυση του
έργου της Νομαρχιακής και της Διοικούσας Επιτροπής .
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 3 Αναπληρωματικοί – 3

12. Υποεπιτροπή Σητείας
Αντικείμενο: Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Νομού Λασιθίου κρίνεται
απαραίτητη η ύπαρξη υποεπιτροπής στην πόλη της Σητείας για ενίσχυση του έργου
της Νομαρχιακής και της Διοικούσας Επιτροπής .
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 3 Αναπληρωματικοί – 3

Εισήγηση και Σχέδιο Απόφασης ΑΜΑΚ
για την εξίσωση των κολεγίων με τα δημόσια Πανεπιστήμια.
Κατά τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας….
Στις 23/01/2020 υπερψηφίστηκε από την ελληνική βουλή με 153 θετικές ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας- το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Εθνική
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και
άλλες διατάξεις».
Με το άρθρο 50 προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων ιδιωτικών Κολεγίων και των ξένων
Πανεπιστημίων, (ακόμα και χωρίς ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ) με
αυτά των δημόσιων Πανεπιστημίων. Είναι εμφανές ότι αυτή η ρύθμιση δεν έχει
θέσει κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο, ενώ παρακάμπτει εμμέσως τη συνταγματική
αναθεώρηση, καταργώντας στην πράξη το άρθρο 16 του συντάγματος περί
αναγνωρισμένης εκπαίδευσης αποκλειστικά από το κράτος.
Η αρμόδια υπουργός προτάσσει την υποχρέωση εναρμόνισης με τις κοινοτικές
οδηγίες και εντέχνως αποκρύπτει από την συζήτηση στην βουλή την επιστολήαπάντηση του ΔΟΑΤΑΠ ότι η αναγνώριση τίτλων ανήκει αποκλειστικά στην
αρμοδιότητα των κρατών και ότι η διαδικασία/προυποθέσεις πρόσληψης στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο της εθνικής
κυβέρνησης.
Με τέτοια νομοθετήματα οδηγούμαστε
στην περαιτέρω υποβάθμιση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών (και όχι μόνο) , ενώ η υπερπληθώρα
χαμηλής στάθμης πτυχίων (τεχνητή αύξηση της ανεργίας) θα λειτουργήσει ως
δομικός μοχλός για την μείωση των ήδη συρρικνούμενων μισθών και την
επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών.

Σημειώνοντας επίσης ότι :
o στο άρθρο 33 του νομοσχεδίου αποφασίστηκε, χωρίς καμία διαβούλευση με
την ακαδημαϊκή κοινότητα, η αναστολή της λειτουργίας 37 νέων τμημάτων
ΑΕΙ (6 σχολές στην Κρήτη),
o οι δαπάνες για την παιδεία μειώθηκαν κατά 0,51% του ΑΕΠ,
o το ελληνικό κράτος πραγματοποίησε δωρεά 2.000.000 € στην ιδιωτική
θεολογική σχολή της Βοστώνης,
αντιλαμβανόμαστε δυστυχώς, ότι ο πολιτικός σχεδιασμός των αρμόδιων
υπουργείων Παιδείας (για την εκπαίδευση) και Ανάπτυξης (για την έρευνα και
τεχνολογία) είναι προσανατολισμένος στην κατεύθυνση υποβάθμισης του
Δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και της έρευνας ,ενώ παραπάνω από
εμφανής είναι η προσπάθεια ικανοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων
επιχειρηματιών της εκπαίδευσης.
Ως ΤΕΕ, δεν πρέπει να επιτρέψουμε την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων
5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών
Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος
του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Το ΤΕΕ θα πρέπει να
ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του
ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής
εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην
πράξη.

Στο παραπάνω πλαίσιο αιτούμαστε:
 Κατάργηση του άρθρου 50 με κάθε νομικό μέσο και επίπεδο. Tο ΤΕΕ να
προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση του άρθρου
50.
 Ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού τοπίου της χώρας με ανοιχτές
διαδικασίες και ακαδημαϊκές κρίσεις, με την επιστημονική συνδρομή του ΤΕΕ
και με διαβούλευση με την ολομέλεια των μηχανικών. Κάθε τίτλος σπουδών να
αντιστοιχεί σε ίσα έτη και ίδιο επίπεδο σπουδών.
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Θέμα: Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΤΑΚ σχετικά με την
εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους
Μηχανικούς
Το Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. κρίνει ότι η εκδηλωμένη βούληση της Κυβέρνησης για
την προώθηση διάταξης με την οποία επιχειρείται η εισαγωγή από το παράθυρο,
διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων
και των ξένων Πανεπιστημίων μη ελεγχόμενη από το ΔΟΑΤΑΠ, κινείται σε
σαφώς λανθασμένη κατεύθυνση και πλήττει εκ θεμελίων το κύρος και την
εκπαιδευτική λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημιακών σχολών.
Θεωρούμε απολύτως τεκμηριωμένη και ορθή στην ουσία της, την θέση που
εκφράζεται στην απάντηση του αρμόδιου ελληνικού φορέα ΔΟΑΤΑΠ, στην
4061/30.7.19 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία με
βάση την ελληνική νομοθεσία , τα κολέγια συνιστούν φορείς μη τυπικής
εκπαίδευσης και κατά συνέπεια η φοίτηση σε αυτά, δεν θα μπορούσε να
αναγνωρισθεί ως χρόνος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, γιατί αυτό θα
συνιστούσε καταστρατήγηση των παρ. 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος το
οποίο σε συνδυασμό με τον Ν.3328/2005, διέπουν την αναγνώριση της
ακαδημαϊκής ισοτιμίας στην Ελλάδα.

Συνεπώς καμία ανάγκη προσαρμογής σε οδηγίες της Ε.Ε. δεν μπορεί και
δεν πρέπει να υποκαταστήσει διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης γνωστικής
ικανότητας, που έχουν θεσπιστεί και ισχύουν για κάθε απόφοιτο της εγχώριας
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμη περισσότερο προβληματική είναι αυτή η
`επαγγελματική εξίσωση` σε τομείς αυξημένης ευθύνης που σχετίζονται με το
δημόσιο συμφέρον, όπως είναι αυτός των μηχανικών.
Συμφωνώντας με το πνεύμα και το σκεπτικό της από 22/1/2020 απόφασης
της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., καλούμε τον τεχνικό κόσμο και την διοίκηση του Τ.Ε.Ε.
που τον εκπροσωπεί, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ακυρωθεί
το επίμαχο, ψηφισμένο πλέον άρθρο.
Ακολουθεί η απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ήδη τονίσει προς όλες τις κατευθύνσεις με
την ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του στις 5/10/2019, ότι η ρύθμιση που
προωθείται από την Κυβέρνηση με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη
διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και
των ξένων Πανεπιστημίων, είναι κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους
Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια
Παιδεία.
Το ΤΕΕ, ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την
Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των
Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των
Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την αποσύνδεση
της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους
σπουδών. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο
από διπλωματούχους μηχανικούς. Τουναντίον, το ΤΕΕ θα ασκήσει με κάθε
πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η
πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης
διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με
την επιχειρούμενη αναγνώριση των Κολεγίων και ζητά από την Κυβέρνηση να
αποσύρει το άρθρο 50 του σχεδίου νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,

Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων ΄Ερευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», υπογραμμίζοντας
ότι με το άρθρο αυτό αίρεται στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος για την
υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας.

Κοινοποίηση :
1.
2.
3.
4.
5.

ΤΕΕ / Πρόεδρος ΤΕΕ
Περιφ. Τμήματα ΤΕΕ
ΔΟΑΤΑΠ
Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Περιφέρεια Κρήτης / Γρ. Περιφερειάρχη

Εσωτερική διανομή
-

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Προεδρείο «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πρόεδρο Π.Σ. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
Γραφείο μηχανικών
Σύλλογοι Μηχανικών
Φάκελος Δ.Ε.
Χρονολογικό Αρχείο
Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΜΑΚ
16 Ιανουαρίου 2020

Ανακοίνωση ΑΜΑΚ για τη συγκρότηση των οργάνων στο
ΤΕΕ/ΤΑΚ
Επισφραγίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ με την εκλογή των οργάνων του
ΤΕΕ/ΤΑΚ η συμφωνία που γνωρίζαμε ότι έχει γίνει μεταξύ ΔΚΜ και
#opentee (πρώην ΑΠΡΟΣΥΜΗ, πρώην ΠΑΣΚ) με το μοίρασμα των
θέσεων σε Διοικούσα Επιτροπή και Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε και επίσημα ο "αποκλεισμός" της
παράταξης των Αυτόνομων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ) από
τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ας θυμηθούμε τα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοέμβρη 2019,
πως δηλαδή ψηφίσαμε:
1. ΑΜΑΚ

40,82 %

2. ΔΚΜ

29,04 %

3. #openTEE

26,99 %

4. Δ. Πανεπιστημονική Κ.Μ.

2,34 %

5. Κλεισαρχάκης Γ.

0,80 %

Δηλαδή οι μηχανικοί ψήφισαν ΑΜΑΚ αλλά τους προέκυψε διοίκηση
ΔΚΜ - #openTEE.
Μάλιστα από ότι μαθαίνουμε, περισσότερο χρόνο στη θέση του
προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα παραμείνει ο επικεφαλής της

3ης σε σειρά παράταξης των εκλογών και έτσι "οι έσχατοι έσονται
πρώτοι..." .
Η "ανηθικότητα " της συγκεκριμένης "συναλλαγής" δεν έγκειται μόνο
στο γεγονός ότι μένει έξω από τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ η 1η σε ψήφους
παράταξη με ποσοστό 40,82% και με διαφορά από τη δεύτερη σχεδόν
12 μονάδες, αλλά και στο ότι οι παρατάξεις #openTEE και ΔΚΜ
απέρριψαν όλες τις προτάσεις που κατέθεσε η ΑΜΑΚ χωρίς να κάνουν
καμία αντιπρόταση, αλλά, κινούμενες παρασκηνιακά μοίρασαν τις
θέσεις της διοίκησης μεταξύ τους!
Επισημαίνουμε ότι μέχρι και τη σύγκληση της Αντιπροσωπείας, η μόνη
παράταξη που κατέθεσε προτάσεις συγκρότησης οργάνων σε όλες τις
παρατάξεις είναι η ΑΜΑΚ.
Συγκεκριμένα, αμέσως μετά τις εκλογές και με δεδομένο ότι το ποσοστό
που κατέκτησε η ΑΜΑΚ (40,82%) δεν της παρείχε αυτοδυναμία,
καλέσαμε όλες τις παρατάξεις που συμμετέχουν στην Αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ/ΤΑΚ να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να δεχθούμε την απόλυτη
αναλογικότητα στην εκπροσώπηση, δείχνοντας σεβασμό στην εκλογική
διαδικασία και την ψήφο των συναδέλφων.
Στις συναντήσεις που έγιναν με πρωτοβουλία ΑΜΑΚ, οι υπόλοιπες
παρατάξεις με διάφορα προσχήματα η καθεμιά, αρνήθηκαν να
συμμετέχουν σε συνεργασία όλων των παρατάξεων σύμφωνα με το
αποτέλεσμα των εκλογών.
Τελικά αποκαλύφθηκε ότι η πορεία ήταν προδιαγεγραμμένη όπως μας
προϊδέαζαν τα μηνύματα που λαμβάναμε. Ιδιαίτερα από την παράταξη
#openTEE η οποία ,ακόμη και εν μέσω των συζητήσεων μετά τις εκλογές
,έβγαζε επιθετικές ανακοινώσεις προς την παράταξή μας. Ήταν φανερό
ότι είχε ξεκάθαρη στόχευση, κάτι που είχε δείξει και προεκλογικά.
Στη συνέχεια, παρά την εχθρική στάση που αντιμετωπίσαμε,
επανήλθαμε και προς τις δύο παρατάξεις με τις οποίες είχαν γίνει οι
συναντήσεις και ζητήσαμε τις δικές τους προτάσεις, δηλώνοντας ότι, με
δεδομένο ότι δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή μας, είμαστε θετικοί και σε

άλλες μορφές αναλογικής συμμετοχής στη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ που
πιθανά θα πρότειναν.
Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση και δεν κατατέθηκε ούτε μια
ουσιαστική πρόταση προς την ΑΜΑΚ από τις άλλες παρατάξεις, κάτι
που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε εκ μέρους τους καμία διάθεση
συνεργασίας εξ αρχής.
Για τον «αποκλεισμό» των Αυτόνομων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης,
είναι φανερό ότι κάποιοι εντός και εκτός ΤΕΕ δεν θέλουν την ΑΜΑΚ
στη διοίκηση.
Τόσο πολύ ενόχλησε ο τελευταίος 1,5 χρόνος που είχε η ΑΜΑΚ για
πρώτη φορά με την Ειρήνη Βρέντζου την ευθύνη της προεδρίας της Δ.Ε.
του ΤΕΕ/ΤΑΚ;
Τόσο πολύ ενόχλησε που το ΤΕΕ/ΤΑΚ άνοιξε τις πύλες του στους
μηχανικούς;
Μήπως ενόχλησε η διαφάνεια και η ενημέρωση προς τους
συναδέλφους και την κοινωνία;
Μήπως ενόχλησε η εισαγωγή της επιστήμης και της τεχνικής στο
σχεδιασμό;
Ή μήπως κάποιοι φοβούνται την αυτονομία της ΑΜΑΚ γιατί θέλουν το
ΤΕΕ/ΤΑΚ πειθήνιο όργανο που δεν θα του επιτρέπεται να εκφέρει
διαφορετική ή αντίθετη άποψη ;
Οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης θεωρούμε ότι η
απαράδεκτη πρακτική του "αποκλεισμού" μας και η αναντιστοιχία
εκλογικού αποτελέσματος και εκπροσώπησης στα όργανα του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
που μεθοδεύτηκε από τις ηγετικές ομάδες ΔΚΜ και #opentee, είναι
καταδικασμένη στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας των
συναδέλφων μηχανικών.
Σε πείσμα των ''παρασκηνίων'', εμείς δεσμευόμαστε
ότι θα
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο προσκήνιο ακόμα πιο δυναμικά
για την επίλυση των προβλημάτων των μηχανικών και για την
προάσπιση των συμφερόντων της κοινωνίας.

